UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO-PR

ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS AROMÁTICAS E
SUBSTRATO EXAURIDO DE Agaricus bisporus NO
CONTROLE DE Meloidogyne javanica

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

FELIPE ANDRES SALINAS VASQUEZ

GUARAPUAVA-PR
2018

FELIPE ANDRES SALINAS VASQUEZ

ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS AROMÁTICAS E
SUBSTRATO EXAURIDO DE Agaricus bisporus NO
CONTROLE DE Meloidogyne javanica

Dissertação apresentada à Universidade
Estadual do Centro-Oeste, como parte das
exigências do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia - Mestrado, área de concentração
em Produção Vegetal, para a obtenção do
título de Mestre.

Prof(a). Dra. Cacilda Márcia Duarte Rios Faria
Orientadora
Prof. Dr. German Fernandel Sepulveda Chavera
Co-orientador

GUARAPUAVA-PR
2018

Catalogação na Publicação
Biblioteca Central da Unicentro, Campus Santa Cruz
S165o

Salinas Vasquez, Felipe Andres
Óleos essenciais de plantas aromáticas e substrato exaurido de
Agaricus bisporus no controle de Melidogyne javanica / Felipe Andres
Salinas Vasquez. – – Guarapuava, 2018.
xiii, 65 f. : il. ; 28 cm
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste,
Programa de Pós-Graduação em Agronomia, área de concentração em
Produção Vegetal, 2018
Orientadora: Cacilda Márcia Duarte Rios Faria
Coorientador: German Fernandel Sepulveda Chavera
Banca examinadora: Cacilda Márcia Duarte Rios Faria, Leandro
Alvarenga Santos, Cláudia Regina Dias Arieira, Debora Cristina Santiago
Bibliografia
1. Agronomia. 2. Produção vegetal. 3. Pseudomonas
frederikksbergensis. 4. Stenotrophomonas rhizophila. 5. Nematoide de
galha. 6. Pimpinela anisum. I. Título. II. Programa de Pós-Graduação em
Agronomia.
CDD 630

A meus pais e minha companheira de vida
DEDICO

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar agradeço a Deus, que sem Ele nada disto teria sido possível, é Ele
quem preenche meu coração de força para lutar por meus sonhos, tranquilidade para superar
os obstáculos e nos preencher de amor que é o motor mais poderoso, que movimenta o mundo
inteiro.
Também quero agradecer a meus pais, Maria Vasquez Cornejo e Pedro Salinas Fabres,
principalmente minha mãe, por ensinar-me que não há impossível, por me dar o melhor para
minha vida, mostrando-me o caminho certo e ensinando-me a nunca desistir de meus sonhos.
Agradeço também a quem fez de minha estadia no Brasil, sentir-se como se estivesse
em casa, que sempre deu seu apoio incondicional, uma amiga, uma confidente e sobre todo,
minha companheira de vida, Romina Soto Flores.
A minha orientadora, Cacilda Marcia Duarte Rios Faria, por sua compreensão, pela sua
confiança, paciência e ajuda nesta etapa da minha vida, como também a meu co-orientador,
German Sepulveda Chavera, por acreditar em mim e me incentivar a continuar.
Agradeço também à Carla Daiane Leite pela sua ajuda, sua disposição e ensinamentos,
assim como agradeço a todos os que colaboraram com um grão de areia para construir este
castelo, do mesmo jeito que fez Aline Maia.
A o professor Paulo e a técnica do laboratório Claudia, ambos do Laboratório de
Biologia-UNICENTRO, a Christiane do Laboratório de Química-UNICENTRO, a Ana da
colônia Vitoria, Virlene Amaral de UEM e todos aqueles que me ajudaram de alguma forma.
Por fim, agradeço ao programa de pós-graduação estrangeiro OEA-COIMBRA e a
bolsa CAPES, por brindar-me a oportunidade de continuar aprendendo fora do meu país e
conhecer outras costumes e culturas e ao programa de pós-graduação em Agronomia UNICENTRO, por receber-me.

1.

INTRODUÇÃO...............................................................................................................1

2. OBJETIVOS..........................................................................................................................2
2.1. Objetivo geral...................................................................................................................2
2.2. Objetivos específicos........................................................................................................2
3. REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................................3
3.1. Tomate (Solanum licopersicum L.)..................................................................................3
3.1.1. Principais patógenos...................................................................................................3
3.1.2. Fitonematoides...........................................................................................................4
3.1.3. Principais gêneros na cultura do tomateiro................................................................4
3.1.4. Meloidogyne spp........................................................................................................4
3.2. Controle de fitonematoides...............................................................................................6
3.2.1 Controle químico.........................................................................................................6
3.2.2. Controle biológico......................................................................................................6
3.2.3. Controle cultural.........................................................................................................8
4. MATERIAL E MÉTODOS...............................................................................................15
4.1. Local do experimento.....................................................................................................15
4.2. Obtenção e manutenção do inóculo de Meloidogyne javanica......................................15
4.3. Ensaio com óleos essenciais de plantas medicinais........................................................15
4.3.1. Obtenção e análise cromatográfica dos óleos essenciais de plantas aromáticas......15
4.3.2. Avaliação da eclosão................................................................................................15
4.3.3. Avaliação de mortalidade/mobilidade de J2.............................................................16
4.3.4. Ação dos óleos essenciais no controle de M. javanica em tomateiro.....................16
4.4. Ensaio com substrato exaurido de Agaricus bisporus....................................................17
4.4.1. Obtenção do substrato exaurido de Agaricus bisporus............................................17
4.4.2. Isolamento e identificação de microrganismos do substrato exaurido.....................17
4.4.4. Avaliação de compostos voláteis de substrato exaurido de A. bisporus na eclosão 18
de J2 de M. javanica...........................................................................................................18
4.4.5. Ação do substrato exaurido de A. bisporus no controle de M. javanica em casa....19
de vegetação.......................................................................................................................19
4.5. Análises estatísticas........................................................................................................19
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................................20
5.1. Resultados com óleos essências.....................................................................................20
5.1.1. cromatografia dos óleos essenciais..........................................................................20
5.1.2. Eclosão e mobilidade de J2 de M. javanica..............................................................21
5.1.4. Resultados em casa de vegetação.............................................................................24
5.2. Resultados com substrato exaurido de A. bisporus........................................................26
5.2.1. Análise química e microrganismos isolados do substrato exaurido de A. bisporus.26
5.2.2. Eclosão com substrato exaurido de A. bisporus.......................................................27
5.2.2. Substrato exaurido em casa de vegetação................................................................28
6. CONCLUSÕES...................................................................................................................33
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................................34

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1: Compostos identificados no óleo essencial de orégano, eucalipto e anis mediante
cromatografia gaseosa......................................................................................................,........20
Tabela 2: Eclosão e mobilidade dos J2 in vitro de M. javanica...............................................22
Tabela 3: Altura de planta, diâmetro de caule, massa fresca e seca da raiz, e massa fresca e
seca da raiz de tomateiro cv. Santa Clara após 75 dias em casa de vegetação.........................24
Tabela 4: Numero de galhas e ovos por sistema radicular em tomateiro cv. Santa Clara, após
75 dias em casa de vegetação.................................................................................................25
Tabela 5: Micro e macro nutrientes quantificados no solo e substrato exaurido.....................26
Tabela 6: Altura de planta, diâmetro de caule, massa fresca e massa seca da parte aérea de
tomateiro cv. Santa Clara, após 75 dias em casa de vegetação.................................................29
Tabela 7: Massa fresca e massa seca da raiz, número de galhas e numero de ovos de raízes de
tomateiro cv. Santa Clara após 75 dias em casa de vegetação..................................................30

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Eclosão dos J2 de M. javanica após 15 dias em escuro a 25 °C, em placas
bipartidas contendo relações solo:substrato exaurido de A. bisporus.................................

29

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

cv.
PSF
STR
UFC
FSE
p:v
v:v
DNA
FAOSTAT

Cultivar
Pseudomonas frederikksbergensis
Stenotrophomonas rizophila
Unidades formadoras de colônia
Filtrado de substrato exaurido
Peso:volume
Volume:volume
Ácido desoxirrubunucleico
Base de dados estatísticos da Organização de Alimentos e Agricultura dos

IBGE
ha-1
Kg
mg L-1
µL L-1
µg mL-1
EDTA
NCBI
J2

Estados Unidos
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Hectare
Quilograma
Miligrama por litro
Microlitro por litro
Micrograma por mililitro
Ácido etilendiaminotetraacético
National Center Biotechnology Information
Juvenis de segundo estádio

RESUMO
Felipe Andrés Salinas Vasquez. Óleos essenciais de plantas medicinais e substrato exaurido
de Agaricus bisporus no controle de Meloidogyne javanica
Os fitonematoides do gênero Meloidogyne apresentam grande importância agrícola,
pois podem diminuir de 30 a 50% da produtividade em ampla gama de hospedeiros. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos óleos essenciais de orégano (Origanum
vulgare), eucalipto (Eucalyptus globolus), anis (Pimpinella anisum) e o substrato exaurido de
cogumelo, Agaricus bisporus, no controle in vitro e em casa de vegetação, da população de
Meloidogyne javanica em tomateiro (Solanum lycopersicum) cv. Santa Clara. Para verificação
do efeito in vitro, depositou-se 1 mL de suspensão contendo 100 ovos de M. javanica para
eclosão e 50 J2 para mobilidade, em tubos de vidro com 1 mL dos tratamentos (óleo essencial
de orégano, anis e eucalipto na concentração de 0,3%), abamectina (Vertimec ®, 2,5 mL L-1),
testemunha (água), Paecilomyces lilacinus (Nemat®, 3 g L-1), bactérias Pseudomonas
frederiksbergensis (PSF) e Stenotrophomonas rizophila (STR) (1x108 UFC) e filtrado do
substrato exaurido (FSE) 1:5 (p:v). Ambos os experimentos foram realizados em
delineamento inteiramente casualizado (DIC) com nove tratamentos e cinco repetições. Para
determinar a presença de substâncias voláteis no substrato exaurido de Agaricus bisporus,
utilizaram-se placas bipartidas, e, de um lado da placa depositou-se 2 mL da suspensão
contendo 100 ovos, e do outro lado substrato exaurido umedecido à capacidade de campo
fechando-se a placa deixando-as no escuro a 25 °C por 15 dias. O experimento foi feito em
DIC com quatro tratamentos, testemunha (água) e substrato exaurido:solo nas relações 1:1,
1:2, 1:3 (v:v) e cinco repetições. Os óleos essenciais foram submetidos à análise
cromatográfica de gases e o substrato exaurido de A. bisporus foi submetido à análise química
de micro e macronutrientes e isolamento de microrganismos. Deste substrato foram isoladas
bactérias que foram identificadas pela análise de DNA. Em casa de vegetação inocularam-se
as mudas de tomate de 20 dias com 5 mL de suspensão contendo 4000 ovos do nematoide.
Após 24 horas da inoculação aplicaram-se os tratamentos, testemunha (água), óleo de
orégano, anis e eucalipto na concentração de 0,3%, P. lilacinus, FSE e abamectina, mantendo
os vasos umedecidos a capacidade de campo durante 75 dias. O óleo essencial de anis e o
controle químico (abamectina) suprimiram em mais de 90% a população do nematoide,
enquanto a testemunha e os demais óleos reduziram cerca de 50%. Os compostos majoritários
identificados no óleo essencial de orégano foram thymol e cavracol, para o óleo essencial de

anis foi o estragol, e o composto majoritário para o óleo essencial de eucalipto foi o
eucaliptol. O experimento em casa de vegetação com óleos essenciais foi realizado em
delineamento em blocos casualizados (DBC,) com sete tratamentos e cinco repetições.
Realizou-se um segundo experimento, misturando-se substrato exaurido de Agaricus bisporus
com solo em três proporções 1:1, 1:2 e 1:3 (v:v). Após realizar a mistura, adicionou-se 5 mL
de suspensão contendo 4000 ovos por vaso e deixou-os tampados com plástico preto por 15
dias em sala com ambiente controlado a 24° C. Finalizando os 15 dias foram destampados os
vasos e transplantadas as mudas de tomateiro cv. Santa Cara com 20 dias de idade, mantendo
os vasos umedecidos a capacidade de campo durante 75 dias. O experimento foi realizado em
DBC com quatro tratamentos e cinco repetições. Todas as misturas com substrato exaurido
diminuíram em mais de 90% a população de M. javanica e influenciaram positivamente no
desenvolvimento das plantas de tomateiro, diferenciando-se estatisticamente da testemunha
pelo teste de Scoktt Knott a 95% de probabilidade.
Palavras-Chave:

Pseudomonas

frederikksbergensis,

nematoide de galha, Pimpinela anisum.

Stenotrophomonas

rhizophila,

ABSTRAC
Felipe Andrés Salinas Vasquez. Essential oils of medicinal plants and depleted substrate of
Agaricus bisporus in the control of Meloidogyne javanica.
The phytonematoids of the genus Meloidogyne present a great agricultural importance,
because they decrease from 30 to 50% of the productivity of a wide range of hosts.The
objective of this search was to evaluate the effect of the essential oils of oregano (Origanum
vulgare), eucalyptus (Eucalyptus globolus), aniseed (Pimpinella anisum) and depleted
mushroom substrate, Agaricus bisporus, in the vitro and greenhouse control, in the population
of Meloidogyne javanica in tomato plants (Solanum lycopersicum) cv. Saint Clara.To verify
the in vitro effect, 1 mL of suspension containing 100 eggs of M. javanica to hatching and 50
J2 to mobility were deposited in glass tubes with 1 mL of the treatments (oregano essential oil,
anise and eucalyptus at a concentration of 0.3%), abamectina (Vertimec ®, 2,5 mL L-1),
evidence (water), Paecilomyces lilacinus (Nemat®, 3g L-1), Bacteria Pseudomonas
frederiksbergensis (PSF) and Stenotrophomonas rizophila (STR) (1x108 UFC) and filtrate of
the depleted substrate (FSE) 1:5 (p:v). Both experiments were performed in a completely
randomized design (DIC) with nine treatments and five replicates. To determine the presence
of the volatile substances in the depleted substrate of Agaricus bisporus, two-part plates were
used, on one side of the plate 2 ml of the suspension containing 100 eggs was deposited on the
other side of the plate, wetted depleted substrate was deposited at the field capacity, and the
plate was subsequently closed in the dark at 25 °C for 15 days. The experiment was done in
DIC with four treatments, evidence (water) and depleted substrate: solo in relationships 1:1,
1:2, 1:3 (v:v) and five replications. The essential oils were submitted to gas chromatographic
analysis and the depleted substrate of A. bisporus was subjected to chemical analysis of micro
and macronutrients and isolation of microorganisms. From this substrate were isolated
bacterias that were identified by DNA analysis. In greenhouse 20-day tomato seedlings were
inoculated with 5 mL of suspension containing 4000 nematode eggs. After 24 hours of
inoculation the treatments were applied, evidence (water), oregano oil, anise and eucalyptus in
the concentration of 0,3%, P. lilacinus, FSE and abamectina, keeping the vessels moistened at
field capacity for 75 days . The anise essential oil and chemical control (abamectina)
suppressed the population by more than 90% while the control and other oils reduced by 50%.
The experiment was carried out in a randomized complete block design (DBC) with seven
treatments and five replications. A second experiment was performed by mixing the depleted
substrate of Agaricus bisporus with soil in three proportions 1:1, 1:2 and 1:3 (v:v). After

mixing, 5 ml of suspension containing 4000 eggs per vessel was put and covered with black
plastic for 15 days. At the end of the 15 days the pots were uncovered and transplanted the
tomato seedlings cv. Santa Clara with 20 days of age, keeping the vessels moistened to field
capacity for 75 days. The experiment was performed in DBC with four treatments and five
replicates. All depleted substrate mixtures decreased more than 90% of the M. javanica
population, differing statistically from the control by the Scoktt Knott test at 95% reliability.
Key words: Pseudomonas frederikksbergensis, Stenotrophomonas rhizophila, root-knot
nematode, Pimpinella anisum.

1. INTRODUÇÃO
O tomate (Solanum lycopersicum) está entre as olerícolas mais difundidas e cultivadas
em todo o mundo. Estima-se que a produção desta planta é em torno de 170 milhões de
toneladas, sendo que o Brasil tem participação de 2,5% dessa produção mundial
(FAOSTAT, 2016).
A cultura do tomate desenvolve-se em diferentes climas e regiões, tropicais até
temperadas. Independente do habitat esta cultura é afetada por várias doenças e pragas
que diminuem o rendimento (NAZ et al., 2015). Neste contexto, destacam-se os
fitonematoides que, segundo Kayani et al. (2013), são considerados entre os cinco
principais patógenos de plantas, chegando a gerar perdas de até 16,9% da produção de
tomateiro. Em locais tropicais e com solos arenosos, os nematoides podem causar
reduções estimadas em aproximadamente 100 milhões de dólares por ano em todo o
mundo (MUKHTAR et al., 2014).
Meloidogyne é o gênero de nematoide de maior importância para tomateiro, por ser o
fitonematoide que gera mais prejuízos na cultura, formando galhas nas raízes das plantas as
quais impedem o desenvolvimento vegetal, devido à obstrução dos feixes condutores, não
permitindo a passagem de água e nutrientes, além de deixar feridas que são porta de entrada
de outros patógenos (DJIAN et al., 2007), devido a esse fato adotam-se diversas estratégias
para seu manejo. Em geral, o controle de nematoides é baseado no uso de produtos químicos,
que podem gerar resistência, geralmente com custo elevado, gerando contaminação no
ambiente, na água, no solo, aos animais e ao ecossistema quando aplicado no solo
(MUKHTAR et al., 2014). Por isso, é de vital importância a pesquisa de novas ferramentas,
sustentáveis e com mínimo risco para o produtor e consumidor final.
Como alternativas de manejo podem-se citar o biocontrole, o uso de biofumigação,
rotação de culturas, culturas associadas (junto com culturas que possuem substâncias
alelopáticas, como por exemplo, Tagetes sp.), variedades resistentes ou tolerantes, entre
outras. Extratos vegetais ou óleos essenciais, também estão sendo utilizados com eficiencia,
além de apresentarem menor impacto ao meio ambiente e gerar mais segurança tanto para o
consumidor quanto para o agricultor (FERRAZ; BROWN, 2016).
Na literatura, evidencia-se o efeito nematicida dos óleos de eucalipto, orégano, de
pimento do reino, alecrim, gergelim, dentre outras diversas plantas que produzem metabólitos
voláteis (FERRAZ et al., 2012).
Os óleos essenciais, a incorporação de matéria orgânica, o uso de composto, esterco,
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húmus de minhoca e diversos outros resíduos podem ser fonte de nutrientes e
microrganismos, que podem ter ação sobre patógenos presentes no solo, ajudando a manter o
equilibro natural.
2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral
Avaliar a ação dos óleos essenciais de orégano (Origanum vulgare), eucalipto
(Eucaliptus globolus), anis (Pinpinella anisum) e substrato exaurido de Agaricus
bisporus no controle de Meloidogyne javanica.
2.2. Objetivos específicos
Verificar a ação dos óleos essenciais de orégano, eucalipto, anis e do substrato
exaurido de A. bisporus na redução da população de Meloidogyne javanica em
tomateiro cv. Santa Clara.
Avaliar se óleos essenciais e o substrato exaurido de A. bisporus interferem no
desenvolvimento das plantas de tomateiro, cultivar Santa Clara, em casa de vegetação.
Quantificar os macro e micronutriente do substrato exaurido de A. bisporus e isolar e
identificar os microrganismos presentes no substrato exaurido.
Identificar os compostos presentes nos óleos essenciais de orégano, eucalipto e anis e
quais são os seus principais componentes.

2

3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. Tomate (Solanum licopersicum L.)
O tomate é originário dos Andes, sendo que, atualmente, é uma das culturas mais
importantes no mundo e continua em expansão (CANTERO et al., 2016; FANELA et al.,
2016; SHARMA; SHARMA, 2016; ZHOU et al., 2016; GERSZBERG et al., 2015). Os frutos
de tomate são consumidos por serem ricos em carotenoides, minerais e antioxidantes,
incluindo as vitaminas (GHORBANI et al., 2012; DORAIS et al., 2008 ) . Pode atuar também
como promotor de saúde, na prevenção de câncer e doenças cardiovasculares, na diminuição
de radicais livres, entre outros efeitos, sendo um alimento totalmente funcional (GHORBANI
et al., 2012).
Devido à domesticação, às atividades de pesquisa e seleção que foram implementadas
pelos pesquisadores do mundo, as variedades de tomate modernos (em sua maioria híbridos)
possuem várias formas, cores e tamanhos. Desde o século XX, os seres humanos vêm criando
uma enorme variedade de diferentes cultivares e formas da única espécie S. lycopersicum por
meio do melhoramento genético (BAI; LINDHOUT, 2007).
O tomate é uma das culturas mais difundidas e cultivadas do mundo, tendo produção
mundial de 170 milhões de toneladas , sendo para consumo fresco 164 milhões de toneladas.
O principal produtor é a Ásia, com produção de 101 milhões de toneladas o que representa
61,7% da produção total, no segundo lugar está a América que tem produção de 26 milhões
de toneladas representando 16,3% do total e no Brasil são produzidos 4,3 milhões de
toneladas (FAOSTAT, 2016). O estado do Paraná tem produção média de 217 toneladas, das
quais 1,687 correspondem à cidade de Guarapuava (IGBE, 2016).
3.1.1. Principais patógenos
Dentre os principais agentes de perdas na cultura do tomate encontram-se as pragas e
as doenças, tendo destaque as doenças devido ao curto ciclo biológico que geram grandes
perdas e prejuízos em pequeno período de tempo. As doenças que acometem a cultura de
tomateiro, podem ser classificadas segundo o tipo de agente causal, assim temos: fungos
(Fusarium sp, Alternaria sp., etc.), vírus (vírus do mosaico do tomateiro-ToMV), bactérias
(Ralstonia solanacearum, Pectobacterium sp., Pseudomonas sp., etc.) e nematoides
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(Meloidogyne sp. e Pratylenchus sp.) (FERRAZ;BROWN, 2016).
3.1.2. Fitonematoides
Os fitonematoides causam doenças em diversas culturas, chegando a diminuir o
rendimento das culturas em 30 a 50% (YANG et al., 2016; LIU et al., 2015). A média anual
mundial em perdas geradas por nematoides é de cerca de 100 a 157 bilhões de dólares
(DONG et al., 2016; NGALA et al., 2016; LOURENÇO-TESSUTTI et al., 2015;
DEGENKOLB; VILCINSKAS, 2012).
Os danos que os nematoides causam nas plantas são variáveis dependendo da
suscetibilidade da cultura atacada e do gênero do nematoide. Estes podem ser refletidos na
parte aérea da planta, ocasionando redução de desenvolvimento, clorose e amarelecimento nas
folhas ou até a morte da planta devido à diminuição da absorção de água e nutrientes
(HERNANDEZ-OCHANDIA et al., 2012; FERRAZ et al., 2012).
3.1.3. Principais gêneros na cultura do tomateiro
Vários são os gêneros de nematoides que afetam as plantas, podendo classifica-los
segundo seus hábitos, tendo nematoides ectoparasitos migratórios e ectoparasitos sedentários,
dentre os migratórios temos os gêneros Longidorus, Trichodorus, Paratrichodorus,
Criconemella, Xiphinema, Paratylenchus (PIEDRAHITA et al., 2012). Um segundo grupo de
fitonematoides são os nematoides endoparasitos que por sua vez se classificam em
endoparasitos migratórios e sedentários, assim o principal gênero de nematoide sedentário é
Meloidogyne, e, para os nematoides migratórios o principal gênero é Pratylenchus. Em outra
classificação são chamados de nematoides semi-endoparasitos migratórios e semiendoparasitos sedentários, tendo como migratório o gênero Helicotylenchus e para os
nematoides

sedentários

os

principais

gêneros

são

Rotylenchulus

e

Tylenchulus

(PIEDRAHITA et al., 2012; SILVE et al., 2004).
O gênero Meloidogyne sp. é o de maior importância agrícola por sua ampla
distribuição e por causar danos em um amplo grupo de culturas como: café, cana de açúcar,
abacaxi, feijão, arroz, soja, banana, tomateiro, citros, algodão, côco, etc (FREITAS et al.,
2014; DIEZ et al., 2010).
3.1.4. Meloidogyne spp.
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O gênero Meloidogyne tem diversas espécies, sendo que as mais comuns e com
importância agrícola são: M. incognita, M. hapla, M. arenaria e M. javanica. Sendo M.
javanica a espécie de maior relevância no Brasil (FERRAZ et al., 2012). O gênero
Meloidogyne pertence a Classe Cromadorea, Subclase Secernentia, Ordem Rabditida,
Superfamilia Tylenchoidea e Familia Meloidogynidae (FERRAZ; BROWN, 2016). Esses
nematoides são conhecidos como nematoides de galhas, pelos sintomas característicos de
galhas, que formam no sistema radicular da planta hospedeira, ocasionando alterações nas
células das raízes, devido às substâncias que injetam na planta, aumentando o tamanho da
célula (hipertrofia). Ocorre também hiperplasia, isto é, o aumento da divisão celular e
consequentemente do número de células, as quais originam as galhas (LIN et al., 2013;
GUZMAN et al., 2012).
O ciclo biológico de M. javanica consiste de ovo, de quatro estádios juvenis (J 1 até J4)
e dos adultos machos (quando exposto a condições de estresse) e fêmeas (HERNANDEZOCHANDIA et al., 2012). Dos ovos presentes na massa de ovos na raiz, geralmente perto das
galhas, eclodem os juvenis de segundo estádio (J 2), fase infectante da espécie. Este J2 procura
novas raízes para infectar e se hospedar no cilindro central das raízes para retirar o alimento e
atingir o estádio adulto, já no estádio adulto de M. javanica a fêmea permanece no local de
infecção até liberar os ovos perto das raízes, enquanto o macho, atingindo o estádio adulto,
passa a ser de vida livre (FREITAS et al., 2014). Entre os fatores que afetam o
desenvolvimento dos nematoides estão a temperatura e a umidade. Para o completo
desenvolvimento dos nematoides a temperatura ótima fica entre 15-30 °C; menor que 15 °C e
superiores de 30 °C podem induzir dormência e morte, com temperaturas muito baixas
menores de 5 °C ou muito altas, maiores de 40 °C. Para M. javanica a temperatura ótima é de
25 °C e a temperatura mínima para sobrevivência está na faixa de 5-10 °C (FREITAS et al.,
2014; HERNANDEZ-OCHANDIA et al., 2012).
A umidade é outro fator ambiental limitante no desenvolvimento dos nematoides. Para
a locomoção no solo, os nematoides necessitam de filme de água, portanto, o melhor
desenvolvimento ocorre em solos ligeiramente úmidos, com umidade inferior à capacidade de
campo, em solos leves, ou seja, arenosos (FERRAZ; BROWN, 2016).
Os sintomas atribuídos a M. javanica são diversos, sendo o principal sintoma as galhas
nas raízes das plantas, devido a injeção de substâncias nas células da planta produzindo
aumento de tamanho celular, que dá origem às chamadas células gigantes. Além disso, como
as galhas podem obstruir a passagem de água e nutrientes pelos feixes condutores, a planta
pode apresentar murcha nas horas mais quentes do dia, redução de crescimento, cloroses e até
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a morte (SILVA et al., 2004).
3.2. Controle de fitonematoides
O controle dos nematoides é de suma importância para ter o rendimento esperado de
produção, pois sem controle podem diminuir até 50% da produção. Dentre os métodos de
controle dos fitonematoides encontram-se diversas técnicas como controle químico, biológico,
cultural e alternativo (FERRAZ; BROWN, 2016).
3.2.1 Controle químico
Na agricultura intensiva o uso de agroquímicos é cada dia maior. Dentre os diferentes
produtos utilizados para controle de nematoides, os fumigantes são dos mais utilizados como
metam sodio. Esses produtos são utilizados há mais de 50 anos, para esterilizar solo de
nematoides, fungos e bactérias (MAO et al., 2016; CABONI et al., 2016; LEE et al., 2016).
Os carbamatos e organofosforados são os mais utilizados para o controle de
nematoides (OKA et al., 2016; FORGE et al., 2016; SILVESTRE; CABARET, 2014). Um
dos produtos quimicos é a abamectina (Vertimec®) qual é uma molécula produzida pela
bactéria Streptomyces avermitilis que vive no solo. A abamectina é geralmente utilizada via
foliar para controle de insetos, mas na última década está incorporada no manejo de patógenos
presentes no solo, incluindo nematoides (QIAO et al., 2012).
A abamectina é um metobólito macrocíclico lactonado, é insolúvel em água de
natureza lipofílica, este composto tem um efeito inibitório em ampla gama de nematoides e
seu sitio de ação é nas proteínas, inibindo o receptor de glutamato do sistema nervoso e
muscular. Tem baixo efeito residual, pois é facilmente degradado por foto-oxidação (CAO et
al., 2015; QIAO et al., 2014).
3.2.2. Controle biológico
O uso de agentes de biocontrole consiste na utilização de outros organismos vivos,
principalmente microrganismos como bactérias, fungos, protozoários, vírus entre outros, para
o controle de nematoides, os quais não geram impacto negativo no meio ambiente (FERRAZ
et al., 2012).
O biocontrole de nematoides pode ocorrer pela utilização de protozoários, bactérias,
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fungos e até nematoides com ação de biocontrole (CAI et al., 2016), destacando-se Bacillus
spp., Pseudomonas spp., Pausteria spp., Paecilomyces lilacinus, Trichoderma harzianum; T.
viride, Pochonia spp., Arthrobotrys spp., Dactylella spp., Dreschlerella spp., Dactyloides
spp., Duddingtonia spp. e Harposporium (AL-HAZMI; TARIQJAVEED, 2016; TIMPER et
al., 2016; ZHOU et al., 2016). Os fungos que são nematófagos e atuam sobre Meloidogyne sp.
tem na sua fisiologia, produção e liberação de enzimas proteases e quitinases, as quais atuam
degradando a cutícula (camada de 50% proteína – 30% quitina) do nematoide causando danos
também na camada lipídica que é a encarregada da permeabilidade do nematoide, levando a
morte (KHAN et al., 2004). Estas enzimas foram isoladas de 19 cepas de Paecilomyces
lilacinus na Austrália. Após o crescimento do fungo, realizou-se um filtrado do micélio e
avaliou-se efeito nematicida; pelo menos 3 cepas produziram enzimas proteases e quitinases
que causaram a morte dos nematoides (PARK et al., 2004).
Estudos têm demonstrado o potencial de P. lilacinus como agente de biocontrole em
plantas de tomateiro (YU et al., 2015; CADIOLI et al., 2009; SANTIAGO et al., 2006;
KHAN et al., 2004). O fungo também e utilizado para biorremediação de solos contaminados
com cromo, águas que estejam contaminadas com cromo, porque é capaz de reduzir o Cr +6
para Cr+3 que é facilmente sedimentado e removido do meio (XU et al., 2017).
Huang et al. (2016) avaliaram o efeito ovicida in vitro de P. lilacinus na concentração de 50%
e verificaram inibição da eclosão em 70%. Também quando juvenis de Meloidogyne
incognita foram expostos aos metabólitos secundários do filtrado de micélio de P. lilacinus,
verificou-se mortalidade do 100% após 24 horas (SHARMA et al., 2014). Quando
Paecilomyces lilacinus foi avaliado sobre a população de Meloidogyne hapla em casa de
vegetação na cultura de tomateiro, obteve diminuição de 50% do número de galhas (SUN et
al., 2016). O fungo Pochonia clamydosporia foi avaliado por (GIARETTA et al., 2010) em
plantas de tomateiro em casa de vegetação; para tanto, houve a incorporação de palha de café
inoculada com P. clamydospora e verificou-se que na porcentagem de 5 a 20 % houve a
diminuição do numero de galhas em 50% e de 70% no numero de ovos após 60 dias de
infestado o solo com este fungo. O fungo Trichoderma spp. também se apresenta como
biocontrolador de fitonematides. Al-hazmi; Tariqjaveed (2016) ao avaliar em diferentes
concentrações de inóculo de Trichoderma harzianum e Trichoderma viride na cultura de
tomate, observaram diminuição de 40% na população de Meloidogyne javanica.
Hashem; Elyousr (2011) avalioaram o efeito do P. lilacinus, Pseudomonas
fluorescens, Pichia gluilliermondii e Calothrix parietina sobre J2 de Meloidogyne incognita
em condições controladas (in vitro). Após 48 horas, a bactéria P. fluorescens promoveu
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mortalidade de 40% e o fungo P. lilacinus promoveu mortalidade de 33% comparado a
testemunha (água). Além dos fungos com propriedades nematófagas ou com produção de
compostos nematicidas, encontram-se também bactérias com acao de controle de nematoides
como Pseudomonas frederiksbergensis (CHATTERJEE et al., 2017; SUBRAMANIAN et al.
2015). Ferraz; Brown (2016) mencionam que as bactérias do gênero Pseudomonas sp.
exercem controle sobre populações dos fitonometoides, pois elas secretan enzimas com
capacidade de degradar a cutícula como proteases, quitinases dentre outros compostos
(CASTANEDA et al., 2016). Neste contexto Sharma; Sharma (2017) avaliaram duas cepas de
Pseudomonas sp. como controle de Meloidogyne javanica em casa de vegetação, diminuindo
em 100% a população e o número de galhas das raízes de tomateiro. P. frederiksbergensis
além de controlar fitonematoides também pode induzir resistência em plantas a baixas
temperaturas e a estresses salinos, regula a produção de etileno e é promotor de crescimento
de plantas (CHATTERJEE et al., 2017; SUBRAMANIAN et al. 2015).
Bactérias da espécie Stenotrophomonas rizhophila são de crescente interesse
biotecnológico devido a o amplo habitat e capacidade de adaptação a diversos ambientes,
induzir resistência nas plantas a estreses salinos, controle em patógenos presentes no solo,
pois produz enzimas que degradam a parede celular dos fungos e tem produção de
antibióticos, controlando Alternaria sp. e Fusarium sp., além disso, tem produção de enzimas
proteases e quitinases, lipases e nucleases que afetam a cutícula do nematoide (CASTANEDA
et al., 2016; RYAN et al., 2009).Além disso, é promotora de crescimento, pela produção de
Ácido Indol Acético (AIA), incrementando o crescimento em pimentão e tomateiro
(EGAMBERDIEVA et al., 2016; ALAVI et al., 2013; SCHMIDT et al., 2012). Em um
estudo realizado por Egamberdieva et al. (2011) no qual plantas de pepino foram inoculadas
com S. rizhophila, S. plymuthica e três espécies de Pseudomonas sp., a inoculação com S.
rizhophila resultou num aumento da massa seca das plantas em 60% quando comparado com
a testemunha que não foi inoculada.
Outro estudo com S. rizhophila com nematoides Caenorhabditis elegans, foram feitas
avaliações de mortalidade e mobilidade. Após 72 horas obteve-se mortalidade dos J2 em 20%,
(ZACHOW et al., 2009). A mesma bactéria S. rizophila foi estudada por Insunsa et al. (2002)
em população de Globodera sp., diminuindo em 75% a população final desse nematoide em
casa de vegetação na cultura de batata.
3.2.3. Controle cultural
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O controle alternativo refere-se à utilização de qualquer técnica que não utilize
produtos químicos, dentre eles acham-se extratos vegetais e qualquer formulação que
apresentam metabólitos secundários em sua composição os quais tem efeito sobre pragas e
doenças, como é o extrato de Agabe tequilana (HERBERT-DOCTOR et al., 2016), utilização
de brássicas como biofumigante pela produção de metabólitos voláteis (FOURIE et al.,
2016) e também, ação de óleos essenciais, entre outras técnicas (FERRAZ et al., 2012).
Os metabólitos secundários são compostos produzidos por um individuo de uma
espécie que afetam a saúde, crescimento, reprodução ou biologia de outra espécie. Estes
compostos aleloquímicos produzidos pelas diversas partes das plantas, aplicados como
extrato, eventualmente penetram no solo, e não só influenciam nas raízes vizinhas das plantas,
como também afetam o desenvolvimento e reprodução dos nematoides. Diversas plantas
utilizadas como extrato aquoso, demostram ter efeitos positivos no controle de M. javanica tal
como Azadirachta indica, Adenanthera pavonina, Leucaena leucocephala e Eucalyptus sp.
com inibição de até 50% da eclosão e mortalidade (ZAINAB et al., 2010; CABONI et al.,
2012).
Outra ferramenta utilizada neste controle é a biofumigação, resultado da produção de
metabólitos voláteis produzidos por plantas, mediante a biodegradação da matéria orgânica.
Os restos culturais mais utilizados para biofumigação são da família Brassicaceae, pela
produção de glucosinolatos que tem ação biocida controlando diversos patógenos, incluindo
nematoides (FORGE et al., 2016). A incorporação dos restos culturais, compostos e palhas
são também uma possível ferramenta para o controle não químico de nematoides, pois eles
geram compostos voláteis mediante a decomposição da matéria orgânica que influenciam o
desenvolvimento dos diferentes patógenos presentes no solo, incluindo os fitonematoides
(LOPEZ et al., 2015; GIARETTA et al., 2010; MEDINA et al., 2009). Além das técnicas já
mencionadas podemos citar para utilização no manejo de nematoides, o controle genético,
com variedades resistentes ou tolerantes ao nematoide. Dentro do mercado atualmente se
apresentam diversos cultivares das diferentes culturas, os quais obtidos com certas
características desejadas pelos produtores, dentro das quais podem-se acrescentar a produção,
ter resistência a diferentes estresses e também a doenças e pragas (MOLINARI, 2016).
Uma das ferramentas de maior eficiência e de menos custo para o agricultor, utilizada
no controle de fitonematoides é o uso em conjunto de rotação de cultura com cultivares
resistentes (FERRAZ; BROW, 2016).
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3.2.3.1. Substrato exaurido de Agaricus bisporus
O fungo Agaricus bisporus é cada vez mais cultivado e consumido no mundo (HELENO et al., 2016; PELKMANS et al., 2016; LIU et al., 2013), e compreende cerca do
40% do total da produção mundial de cogumelos. O alto consumo desse cogumelo é
devido ao seu conteúdo de nutrientes, carboidratos, proteínas, fibra dietética e também metabólitos que ajudam a prevenir doenças, como hepatites. Depois da colheita
dos basídios, o substrato utilizado para o desenvolvimento do fungo é considerado
resíduo ou substrato exaurido. Por cada tonelada de cogumelo produzido, são gerados uma a duas toneladas de substrato exaurido. Assim, busca-se uma maneira de
aproveitar tal resíduo na agricultura para maximizar o aproveitamento e diminuir a
contaminação de solo ou água. O resíduo pode ser utilizado para biorremediação, purificação de ar, solo e água (PARDO-GIMÉNEZ; PARDO-GONZÁLEZ, 2008), pois
o fungo Agaricus bisporus tem em sua composição quitosana que pode ser utilizada
para remover metais pesados. O substrato exaurido pode ser incorporado no solo
como adubo, também como fonte de nutrientes e matéria orgânica para a produção
de culturas e tem função no controle de doenças (ANANTHA; KOTA, 2016; GARCÍA-DELGADO et al., 2015; GIMENEZ, 2008; RINKER, 2007).
O controle de fitonematoides pela incorporação de substrato exaurido e resíduos
agrícolas, pode ser devido à liberação de compostos tóxicos mediante a decomposição da
matéria orgânica ou por favorecer o desenvolvimento de microfauna e microrganismos
antagonistas (ROJAS et al., 2010).
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O substrato exaurido de A. bisporus foi utilizado para o desenvolvimento de mudas de
tomateiro, o qual melhorou o desenvolvimento da planta, melhorando o solo em sua
estrutura, além de aportar nutrientes. Porém, a proporção de substrato exaurido misturado ao solo deve ser no máximo 50% do volume total, pois uma porcentagem
maior que isso pode ser negativa para o desenvolvimento das plantas (NAKATSUKA et al., 2016; LOPES et al., 2015; VAN TAM; WANG, 2015; SENDI et al.,
2013; MAIA, 1998).
O substrato exaurido pode ser incorporado ao solo como biofertilizante, melhorando
as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Sendo também uma ferramenta que pode ser incorporado ao solo para o biocontrole de nematoides (GAMBOA et
al., 2015).
Estudos que avaliaram a incorporação de substrato exaurido ao solo demonstraram que
a matéria seca das plantas aumenta conforme aumenta a incorporação de substrato ao
solo e que as necessidades de fósforo e potássio podem ser totalmente supridas incorporando 5% do volume do solo, no entanto, as necessidades de nitrogênio são supridas com incorporação de 25% do volume, além de promover o crescimento das
plantas, podendo aumentar em 50% a produção de hortaliças como alface, tometeiro,
etc. (AHLAWAT; SAGAR, 2007).
A utilização de substrato exaurido de Agaricus bisporus e Pleorotus ostreatus também
foi avaliada no desenvolvimento de mudas de tomateiro (Solanum lycopersicum) pepino (Cucirbita pepo) e pimentão (Capsicum annun) nas proporções de 25, 50, 75 e
100%. A utilização do substrato exaurido até numa proporção de 75% misturado
com substrato, e possibilitou melhor desenvolvimento das mudas, aumentando tamanho e diâmetro do caule (MEDINA et al., 2009). Ribas et al. (2009) utilizando substrato exaurido de Agaricus subrufescens no desenvolvimento de alface (Lactuca sativa) nas proporções de 10, 25 e 40%. Verificou que, com a adição do substrato
exaurido a 10%, a matéria seca da alface apresentou incremento de duas vezes com
relação a testemunha, sem adição de substrato exaurido.
O substrato exaurido dos diversos cogumelos presentes no mercado apresentam-se
como fonte importante de nitrogênio, potássio e fósforo para as culturas, atuando como
condicionador de solo, melhorando a estrutura e aportando microrganismos antagonistas de
diversos patógenos, além de apresentar compostos fenólicos que atuam sobre os patógenos,
sendo que os compostos fenólicos vão decrescendo conforme passa o tempo, como
verificaram Aslam; Saifullah (2013), que avaliaram o extrato aquoso dos substratos exauridos
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de Agaricus bisporus e Pleorotus ostreatus na eclosão e mobilidade de Meloidogyne sp. e
produção de galhas em cultura de tomateiro. Tanto em condições in vitro, como em casa de
vegetação, a utilização do extrato aquoso do substrato exaurido inibiu a eclosão e mobilidade
em relação a testemunha (água), além de inibir o desenvolvimento de galhas quando foi
avaliado na cultura de tomateiro, mesmo efeito observado por (AHLAWAT; SAGAR, 2007)
na cultura de tomateiro diminuindo a infeção de Meloidogyne incognita, inibindo 100% o
numero de galhas. O cogumelo apresenta também, na sua composição, a enzima catalítica βglucosidase, utilizada para tratar doenças. Nas plantas, essa enzima tem diferentes funções,
como proteção de patógenos, regulação de fitormônios e lignificação. Além disso, a enzima βglucosidase é utilizada em alimentos, detergentes, têxteis e fármacos (DELGADOPOVEDANO et al., 2016; AŠIĆ et al., 2015; ROYSE, 2007). O substrato exaurido tem como
um de seus destinos a elaboração de compostos, que podem ser utilizados na agricultura
melhorando as propriedades físicas do solo, além de servir como controle de patógenos como
Phytium sp., Fusarium sp., Verticilium sp., e Meloidogyne javanica (KWAK et al., 2015;
GEA et al., 2012; RINKER, 2007).
3.2.3.2. Óleos essenciais
Os óleos essenciais são ferramentas novas que vem sendo utilizadas cada vez mais nas
diversas áreas, desde componentes de cosméticos, na veterinária como anti-helmínticos, na
medicina como agentes anti-inflamatórios, antimicrobianos, para controle dos radicais livres
entre outros usos (TENEVA et al., 2015).
O uso dos óleos essenciais como agentes de controle de doenças nas plantas baseia-se
na utilização dos metabólitos voláteis que têm efeito sobre diversos patógenos desde
bactérias, fungos e até nematoides. Um desses exemplos é a utilização de óleo essencial de
anis no controle de fungos fitopatogênicos em sementes de erva doce, como foi avaliado por
Araujo Neto et al. (2012) que utilizaram óleo essencial de anis (Pimpinella anisum) na
concentração de 2% in vitro, inibindo o desenvolvimento de Alternaria sp., Cladosporium sp.,
Rizhopus sp., Aspergillus sp. e Nigrospora sp. quando comparado com a testemunha.
Alves et al. (2014) avaliaram os óleos essenciais de laranja amarga (Citrus
aurantium), eucalipto (Eucalyptus globulus e E. citidrora), canela (Cinnamomum
zeylanicum), salvia (Salvia sclarea.), copaiba (Copaifera officinalis), funcho (Foeniculum
vulgare), limão (Citrus limon), capim cidreira (Cymbopogon citratus), menta (Mentha ×
piperita), palmarosa (Cymbopogon martini) e laranja doce (Citrus sinensis), todos na
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concentração de 0,14%, no controle de Ralstonia solanacearum, diminuindo até 66% para
óleo de copaíba, o crescimento in vitro, quando comparado a testemunha e, em casa de
vegetação, que reduzindo em 30% em relação a testemunha (água) em pepino doce
(Capsicum annuum L.), o desenvolvimento da doença.
Os óleos essenciais também podem ser utilizados no controle de fitonematoides.
Existem no mercado alguns óleos comercializados para o controle de nematoides, entre eles
podemos citar o óleo de gergelim (Nemastop®) para controle de nematoides de videira, óleo
de gergelim + alho + eugenol + pimenta do reino branca (Neotro Liquid®) e óleo de gergelim
(Armorex®) com controle de patógenos de amplo espectro (FERRAZ et al., 2012).
Pesquisas demonstram que o óleo essencial de cedro (Lippia alba) promoveu 96% de
mortalidade no nematoide M. incognita e os óleos essenciais de mostarda (Brassica nigra),
canela (Cinnamomum zeylanicum) e verbena (Lippia citriodora), reduziram 44% o nível da
população de Aphelenchoides besseyi em Brachiaria brizantha na concentração de 1%
(GONÇALVES et al., 2016; MONTEIRO et al., 2014).
Outras pesquisas demonstram que os óleos essenciais de alecrim pimenta (Lippia
sidoides), capim citronela (Cymbopogon winterianus), Eucalyptus globolus, Menta piperita,
Eucalyptus citridora, arruda (Ruta graveolens) e orégano (Origanum vulgare) diminuíram o
número de galhas e a população de M. incognita em pepino (MOREIRA et al., 2015;
LAQUALE et al., 2015; SILVA et al., 2014; OKA et al., 2000). Os óleos essenciais de
Eucalyptus globolus, Menta piperita, Eucalyptus citridora, arruda (Ruta graveolens) na
concentração de 0,02%, foram aplicados nos vasos com tomateiros e fechados com plástico
para obter o efeito de biofumigação, eles diminuíram em 60% o número de ovos e galhas
quando comparados a testemunha (LAQUALE et al., 2015).
Na pesquisa realizada por Oka et al. (2000) foram testadas 27 espécies de plantas
diferentes, das quais 12 causaram inibição de 80% da mobilidade do nematoides após dois
dias e eclosão após sete dias, quando utilizou-se os óleos essenciais de orégano, eucalipto, na
concentração de 0,1%. Foram avaliados os compostos isolado do óleo essencial de anis, (+)Carvone e t-anethole, na concentração de 250 μL L-1, que foram efetivos na mortalidade e
mobilidade do nematoide em 80%. Thymol, carvacrol do óleo essencial de orégano na
concentração 250 μL L-1 inibiram a eclosão de M. javanica em 92%.
Também foram testados os óleos essenciais de Coridothymus capitatus, M.
rotundifolia, Origanum vulgare e Origanum syriacum em casa de vegetação, em plantas de
tomateiro. Infestou-se o solo, misturou-se com os óleos essenciais na concentração de 0,02%
e fechou com plástico por 7 dias, momento que se abriu e transplantou as mudas. Após 50
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dias da inoculação foi avaliada a quantidade de galhas por planta quando verificou-se
diminuição de 95% no número de galhas para óleo de O. vulgare. Também foram isolados e
avaliados os compostos voláteis t-anethole do anis, eucaliptol do eucalipto, carvacrol, (+)- e
(–)-carvone do orégano, na concentração de 0,015%, que inibiram em 100% o índice de
galhas (OKA et al., 2000). Em cromatografia realizada por Amora et al. (2017),
identificaram-se os compostos de óleo essencial de Origanum vulgare, apresentando-se o
cavacrol como composto majoritário. Neste estudo avaliou-se o óleo essencial de orégano na
concentração de 0,25% in vitro e em casa de vegetação, verificando inibição da mobilidade do
nematoide M. javanica e diminuindo o número de galhas em 50%, quando comparado com a
testemunha.
O óleo essencial de erva doce (Foeniculum vulgare) foi testado sobre a população do
vetor da malária (Anopheles atroparvus) e sobre o nematoide de galhas (Meloidogyne
javanica). Foram identificados os compostos presentes no óleo essencial mediante
cromatografia de gases, apresentando-se o composto estragol em maior proporção. Os
compostos identificados foram isolados e avaliados individualmente, dos quais trans-Anetol
apresentou 50% de mortalidade para A. atroparvus na concentração de 56 µL mL-1 e a mesma
mortalidade para M. javanica na concentração de 249 µL mL-1. Entretanto, para o composto
estragol, verificou-se a inibição de 100% da eclosão de M. javanica na concentração de 1 µL
mL-1 (SOUSA et al., 2015)
Dentre os compostos voláteis que as plantas sintetizam tem-se os monoterpenos (C10),
sesquiterpenos (C15) e fenois. Um estudo realizado por Ntalli et al. (2011) foram avaliados os
terpenos presentes nos óleos essenciais, obtidos das seguintes espécies: Eucalyptus meliodora, Juglans regia, Laurus nobilis, Pistacia terebinthus, Foeniculum vulgare, Pimpinella anisum e Achillea millefolium, sobre a população de Meloidogyne incognita e também foram
identificados os compostos maioritários dos óleos essenciais, isolados e avaliados individualmente. Os óleos essenciais de P. terebinthus, P. anisum e F. vulgare tiveram efeito de inibição da mobilidade na concentração de 250 μg mL -1, L. nobilis inibiu a mobilidade na concentração de 3000 μg mL-1, enquanto J. regia e A. millefolium não inibiram o mobilidade. Os seguintes compostos apresentaram atividade nematicida nas concentrações de: estragol (230 μg
mL-1), eudesmol (50 μg mL -1) e benzaaldehido (9 μg mL -1), para o resto dos compostos identificados a dose com atividade nematicida foi de 200 μg mL-1.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
Foram desenvolvidos dois experimentos: um com óleos essenciais e outro com
substrato exaurido de cogumelo.
4.1. Local do experimento
Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Fitopatologia e na casa de
vegetação do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual Centro-Oeste
(UNICENTRO), em Guarapuava-PR.
4.2. Obtenção e manutenção do inóculo de Meloidogyne javanica
O inóculo de M. javanica utilizado foi obtido a partir de uma população pura, oriunda
de Londrina (PR), e mantida em plantas de tomateiro cv. Santa Clara, em casa de vegetação a
25 °C.
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4.3. Ensaio com óleos essenciais de plantas medicinais
4.3.1. Obtenção e análise cromatográfica dos óleos essenciais de plantas aromáticas
Os óleos essenciais de orégano (Origanum vulgare), eucalipto (Eucaliptus globolus) e
anis (Pimpinella anisum) foram doados pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).
Foram obtidos por hidrodestilação, a partir de folhas secas ao ar (WORWOOD, 1995),
retiradas do horto localizado na Fazenda Experimental de Iguatemi da UEM.
Os óleos essenciais foram analisados por cromatografia gasosa acoplada a
Espectrometria de Massas (GC/MS). As análises foram feitas em aparelho da marca Agilent,
modelo 7890A GCSystem, com detector de massas MS, modelo 5975C, pelo método de
Ardrey (2003).
4.3.2. Avaliação da eclosão
Para a extração de ovos utilizou-se a técnica proposta por Hussey; Barker
modificada por Boneti; Ferraz (1981).
Em tubos de vidro com capacidade de 3 mL, foram adicionados 1 mL da suspensão
com 100 ovos de M. javanica e 1 mL de cada tratamento. Os tratamentos utilizados foram: o
óleo essencial de anis, eucalipto e orégano (concentração de 0,06%); o filtrado de substrato
exaurido 1:5 (p:v); testemunha (água); produto biológico Paecilomyces lilacinus (Nemat®)
600 g ha-1, 3g L-1; nematicida abamectina (Vertimec®) 500 mL ha-1, 2,5 mL L-1 e as duas
bactérias isoladas do substrato exaurido (na suspensão 1x10 9 UFC) 1 mL por tubo. Os tubos
permaneceram no escuro a 25 °C, por 14 dias, quando se quantificou o porcentual de juvenis
de segundo estádio (J2) de M. javanica, com auxilio da câmara de Peters, no microscópio
estereoscópico a 100x. O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado
(DIC), com nove tratamentos e cinco repetições. O estudo foi repetido duas vezes.
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4.3.3. Avaliação de mortalidade/mobilidade de J2
Para determinar a mobilidade/mortalidade de J2, estes foram extraídos pela técnica de
funil de Baermann modificada (FREITAS et al., 2014), e 1 mL da suspensão com
aproximadamente 50 J2 foi colocada em tubos de ensaio contendo os tratamentos
como descrito anteriormente. Os tubos foram mantidos no escuro, a 25 °C por 24 horas. Após, quantificou-se os J2 imóveis em câmara de Peters no microscópio ótico em
aumento de 10x, conforme metodologia descrita por Chen; Dickson (2000). Os J 2 que
permaneceram imóveis após adição de 1 gota de NaOH 1M, foram classificados como
mortos. Assim foi calculado o percentual de J2 mortos por tratamento. O experimento
foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com nove tratamentos e
cinco repetições. O estudo foi repetido duas vezes.
4.3.4. Ação dos óleos essenciais no controle de M. javanica em tomateiro
Sementes de tomateiro cv. Santa Clara foram semeadas em bandeja com substrato
Maxfertil®, deixando-as desenvolver até dois pares de folhas expandidas (20 dias
aproximadamente). As mudas foram transplantadas para vasos de 3,5 L, os quais continham
mistura de solo e areia 2:1 (v:v) esterilizada em autoclave a 120 °C por 1 hora. Essa mistura
foi submetida a análises químicas de macro e micronutrientes pela técnica proposta por
Kangussú (2011).
Sete dias após o transplantio das mudas de tomateiro, infestou-se o solo com
suspensão contendo 4000 ovos de M. javanica por vaso. Para isso, foram feitos quatro
orifícios perto do colo da planta onde depositou-se a suspensão de ovos. Após 24 horas da
infestação foram adicionados os tratamentos ao solo por irrigação num volume de 100 mL,
para a testemunha (água), óleos essenciais de orégano, anis e eucalipto (0,3%), filtrado
substrato exaurido (20%), Paecilomyces lilacinus (Nemat®) 600 g ha-1, 3g L-1 e abamectina
(Vertimec®) 500 mL ha-1, 2,5 mL L-1. Os óleos essenciais foram misturados com Tween 20 na
proporção 1:1 (v:v) para facilitar a solubilização. O filtrado do substrato exaurido foi obtido
da suspensão do substrato de A. bisporus com água numa relação de 1:5 (p:v) de acordo com
metodologia de Gea et al. (2012). O experimento foi instalado em delineamento de blocos
casualizado (DBC) com sete tratamentos e cinco repetições. Os vasos foram mantidos na casa
de vegetação com temperatura 24 °C, irrigados periodicamente e mantidos até 60% da
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capacidade de campo. Decorridos 75 dias do transplantio do tomateiro foram realizadas as
seguintes avaliações: número de galhas e ovos por sistema radicular, massa fresca da raiz e da
parte aérea, massa seca da parte aérea e altura de planta. O ensaio foi repetido duas vezes.
4.4. Ensaio com substrato exaurido de Agaricus bisporus
4.4.1. Obtenção do substrato exaurido de Agaricus bisporus
O substrato exaurido foi coletado no fim do ciclo de cultivo de produção de
cogumelos Agaricus bisporus, em Guarapuava-PR, no distrito de Colônia Vitória,
coordenadas 25°33’54.8"S 51°28'59.5"W. O substrato foi mantido em câmara fria a 4 °C até
sua utilização.
O substrato foi submetido a análises químicas de macro e micronutrientes, utilizando a
técnica citada por Kangussú et al. ( 2011).
4.4.2. Isolamento e identificação de microrganismos do substrato exaurido
O isolamento de microrganismos do substrato foi realizado conforme a técnica da
diluição seriada (AVISHAI; CHARLES, 2014), utilizando 1 g de substrato adicionado em 9
mL de água destilada estéril. A partir dessa solução retirou-se 1 mL que foi adicionado a 9
mL de água destilada estéril, sucessivamente até atingir a diluição de 10 -4. Depositou-se
alíquota de 1 mL desta suspensão em placa Petri com meio de cultura 523 (KADO;
HESKETT, 1970) e incubou-se por 72 horas em câmara tipo BOD a 25°C e fotoperíodo de
12 horas. Passado esse período, selecionou-se colônias de bactérias que apresentaram
diferenças morfológicas e de coloração. Essas placas foram incubadas nas mesmas condições
citadas anteriormente.
Os microrganismos isolados foram submetidos a extração de DNA, pela técnica de
Milton; Megiolaro (2012). As bactérias selecionadas foram multiplicadas em tubos de vidro
de 3 mL de capacidade, contendo 2 mL de agua com peptona. Após 48 horas a 25° C, retirouse 1,5 mL da suspensão bacteriana, depositou-se em tubo tipo “eppendorf” e centrifugou-se
por 10 min. a 10000 rpm. Finalizada a centrifugação descartou-se o sobrenadante e o
sedimento foi dissolvido em 600 µL de tampão TES (Tris HCL 10 mM, EDTA 1 mM e SDS
0,65). Na sequência adicionou-se 3 µL de proteinase K e incubou-se por 2 horas a 37° C.
Passado esse período de duas horas, as amostras foram lavadas com 500 µL de fenol-
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cloroformo-alcool isomilico (25:24:1), em seguida, adicionou-se 10 µL de Na Cl 5M e
incubou-se a -20 °C por 2 horas. Transcorrido esse período as amostras foram centrifugadas
por 10 min. a 10000 rpm, jogou-se o sobrenadante e lavou-se o sedimento com álcool 70% e
foi misturado com 50 µL de água e tratou-se com 5µL de RNAse. Finalmente o DNA obtido
foi sequenciado, amplificado e identificado pela comparação de genomas na base de dados
National Center for Biotechnology Information (NCBI).
4.4.3. Preparo do filtrado do substrato exaurido de A. bisporus
Para a obtenção do filtrado de substrato exaurido (FSE) misturou-se esse material de
cogumelo A. bisporus com água na proporção de 1:5 (p:v), ou seja, 200 gramas de substrato
exaurido em 1 L de água, num recipiente de vidro. A mistura foi tampada com papel alumínio
e deixou-se em geladeira a 4 °C por 24 horas quando foi filtrado em papel filtro para obtenção
do FSE.
4.4.4. Avaliação de compostos voláteis de substrato exaurido de A. bisporus na
Eclosão de J2 de M. javanica
Para a avaliação de produção de compostos voláteis pelo substrato exaurido de A.
bisporus, adicionou-se em um lado da placa de petri bipartida, substrato exaurido de A.
bisporus misturado com solo (5 g) em três proporções diferentes (1:1, 1:2 e 1:3, v:v)
respetivamente e a testemunha (só solo). Do outro lado da placa adicionou-se 4 mL de
suspensão com 100 ovos mL-1 de M. javanica, obtidos como descrito anteriormente. As placas
foram tampadas e vedadas com filme plástico e mantidas no escuro por 14 dias. Após esse
período, quantificou-se o número de J2 eclodidos em microscópio estereoscópico e aumento
100x. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com
quatro tratamentos e cinco repetições.
4.4.5. Ação do substrato exaurido de A. bisporus no controle de M. javanica em
casa de vegetação
Realizou-se um segundo experimento em casa de vegetação, no qual os tratamentos
foram incorporados ao solo. Para a montagem desse trabalho foram adicionados
separadamente em saco plástico com capacidade de 40 L-1, solo (argila:areia 2:1 v:v) e
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substrato exaurido de A. bisporus em três 1:1, 1:2 e 1:3 (v:v), a testemunha foi composta
somente de solo. Após homogeneização, o solo foi irrigado até a capacidade de campo e
infestado com 4000 ovos mL-1 de M. javanica. Feita a infestação, fecharam-se os vasos com
plástico preto durante 14 dias, passado esse período realizou-se o transplantio das mudas para
os vasos. Os vasos foram mantidos na casa de vegetação a uma temperatura de 24 °C,
irrigados periodicamente e mantidos até 60% da capacidade de campo. Decorridos 75 dias do
transplantio do tomateiro foram retiradas para realizar as avaliações: número de galhas e ovos
por sistema radicular, massa fresca da raiz e da parte aérea, massa seca da raiz e parte aérea e
altura de planta. O experimento foi estabelecido em delineamento de blocos casualizado
(DBC), com quatro tratamentos e cinco repetições. O esnsaio foi realizado duas vezes.
4.5. Análises estatísticas
Os dados obtidos foram analisados no programa estatístico SISVAR ® (FERREIRA,
2011), pelo teste de Scott Knott com 95% de confiabilidade.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Resultados com óleos essências
5.1.1. cromatografia dos óleos essenciais
No óleo essencial de orégano foram identificados como compostos predominantes:
Terpinen-4-ol, 5-cyclopropilideno-1-pentanol, timol, carvacrol (Tabela 1). Componentes
majoritários semelhantes foram obtidos por Ibrahim et al. (2006) e por Amora et al. (2017)
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que quantificaram o carvacrol e o timol como componentes majoritários no óleo essencial de
Origanum syriacum e Origanum vulgare respectivamente, apresentando estes dois compostos
ações nematicida (OKA et al., 2000).
Tabela 1: Compostos identificados no óleo essencial de orégano, eucalipto e anis mediante
cromatografia gaseosa.

Compostos Origanum vulgaris
cis-β-Terpineol
(E)-p-2-Menten-1-ol
Norpinane, 6,6-dimetil-3-metilenoTerpinen-4-ol
5-ciclopropilideno-1-pentanol
p-Menth-1-em-3-ol, cisAnisole, 2-isopropil-5-metil3,9-dodecadiyne
timol
carvacrol
Spathulenol

% de
área
2,41
1,13
1,07
24,52
3,32
0,49
0,97
8,01
16,07
0,75
1,71

Indice de retenção de Kovac
1144
1172
1128
1177
1197
1213
1230
1249
1290
1299
1575

Compostos Eucalyptus globolus
(-)-α-Pinene
o- Cymene
(-)-Limonene
Eucaliptol

0,38
2,23
0,86
96,52

926
1035
1034
1036

Compostos Pimpinella anisum
p- Ansaldeido
Estragol

0,44
98,00

1177
1195

No óleo essencial de anis encontram-se em maior porcentagem os componentes pAnsaldeido e Estragol (Tabela 1). Resultados similares foram obtidos na cromatografia do
óleo essencial de anis (Pimpinella anisum) realizada por Kosalec et al. (2005), que obtiveram
como composto majoritário o Estragol, composto com ação nematicida como tem sido
demonstrado por Oka et al. (2000). Diferindo dos resultados obtidos por Ntalli et al. (2009)
que, na análise cromatográfica do óleo essencial de anis, encontraram como composto
majoritário Trans Anethole. A diferença do composto majoritário identificado pode ser,
devido a um cultivar diferente utilizado no cromatograma realizado por Ntalli et al. (2009), ou
talvez as condições edafo-climáticas diferentes, as quais foram expostas as plantas utilizadas
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para a extração, mudando a fisiologia e a formação de metabólitos secundários das plantas
utilizadas para a extração, como também pode ter influenciado a hora do dia em que foram
realizadas as colheitas do material (OKA et al., 2000).
No óleo essencial de eucalipto, encontrou-se em maior porcentagem o componente
eucaliptol, constituindo 90% do óleo essencial (Tabela 1). Resultados similares foram obtidos
no trabalho realizado por Laquale et al. (2015) que quantificaram no cromatograma do óleo
essencial de eucalipto como componente majoritário o eucaliptol, constituindo até 90% do
óleo. Mesmo componente predominante foi constados por Oka et al. (2000), que também avaliaram o eucaliptol isoladamente e verificaram que o mesmo apresentava propriedades nematicidas.
5.1.2. Eclosão e mobilidade/mortalidade de J2 de M. javanica
No presente trabalho os óleos essenciais de anis, eucalipto e orégano foram eficientes
no controle de M. javanica, provavelmente por apresentarem compostos com ação nematicida
na sua composição. Os tratamentos biológicos também foram eficientes na inibição da eclosão
dos J2 e da mobilidade dos J2 de M. javanica, inibindo mais que 90% quando comparados com
a testemunha (água) (Tabela 2), sendo tão eficientes quanto o controle químico (Abamectina).

Tabela 2: Eclosão e mobilidade dos J2 in vitro de M. javanica
Tratamento N° Eclodido
Eucalipto
13
Orégano
0
Anis
0
STR
5
PSF
9
FSE
0

% Eclosao
17,3 a
0a
0a
6,6 a
12,0 a
0a
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N° J2 Mobil
4
2
0
0
0
49

% Mobilidade
4,2 a
2,1 a
0a
0a
0a
51,5 a

Testemunha
Abamectina
P. lilacinus

70
0
8

100 b
0a
10,6 a

95
0
95

100 b
0a
100 b

FSE: filtrado de substrato exaurido, STR: Stenotrophomonas rhizophila, PSF: Pseudomonas
frederikksbergensis. Diferentes letras, para todos os tratamentos que apresentaram diferencias
estatísticas pelo teste de Scott Knott a 5% de significância.
O óleo de orégano inibiu em 100% a eclosão dos J 2 de M. javanica (Tabela 2) isto
provavelmente deve-se aos compostos com propriedades nematicidas presentes no óleo
essencial como timol e carvacrol que estão dentre os cinco compostos mais abundantes no
cromatograma (Tabela 1). Neste trabalho o óleo foi utilizado na concentração de 3 µg mL -1
(0,3%), no entanto, Oka et al. (2000) utilizaram os compostos isolados, timol e cavracol, na
concentração de 250 µl L-1 e obtiveram inibição da eclosão dos J2 de M. javanica. Resultados
semelhantes também foram obtidos por Amora et al. (2017), que observaram que o óleo
essencial de O. vulgare na concentração de 0,25% inibiu 100% da eclosão.
O óleo essencial de anis teve efeito similar pela estatística é igual ao controle químico
abamectina (Tabela 2). O efeito inibitório provavelmente se deu pela presença do composto
Estragol, ingrediente majoritário deste óleo essencial (Tabela 1), que tem sido estudado
quanto a seus efeitos nematicidas na eclosão de M. javanica, como foi constatado por Sousa et
al. (2015), no entanto Ntalli et al. (2011) propõem como dose letal de Estragol para
Meloidogyne incognita de 230 µg mL-1.
O óleo essencial de eucalipto teve o mesmo efeito que o controle químico suprimindo
100% da eclosão dos J2 de M. javanica na concentração de 3 µg mL-1 (Tabela 2). O efeito
inibitório é provavelmente devido a presença do eucaliptol, composto majoritário presente no
óleo essencial (Tabela 1). Oka et al. (2000) evidenciaram inibição da eclosão de M. javanica,
quando os nematoides foram submetidos ao composto eucaliptol na concentração de 250 µLL-1 in vitro. Na pesquisa realizada por Laquale et al. (2015), os autores obtiveram controle
superior a 90% sobre a eclosão de M. incognita com concentrações de 50 µL L-1 de óleo
essencial de eucalipto.
Os tratamentos com óleo essencial de eucalipto, orégano e anis (concentração 0,3%) e
as bactérias STR e PSF foram iguais ao controle químico abamectina, reduzindo em 95% e
100% respetivamente a mobilidade de J2 de M. javanica (Tabela 2).
O filtrado do substrato exaurido inibiu a eclosão dos J 2 de M. javanica em 100%
(Tabela 2), resultados semelhantes foram obtidos por Aslam; Saifullah (2013), que utilizando
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extrato aquoso de A. bisporus e P. ostreatus verificaram inibição total da eclosão de
Meloidogne sp. E também, reduziu em 50% a mobilidade dos J2 de M. javanica (Tabela 2),
provavelmente devido ao tempo transcorrido do momento de obtenção até a utilização, pois
este vai perdendo os compostos voláteis (terpenos) ao passar do tempo como foi abordado por
Aslam; Saifullah (2013).
Na mortalidade/mobilidade observa-se que o tratamento com Paecilomyces lilacinus
não se diferenciou da testemunha (água) (Tabela 2).
O óleo de orégano inibiu 98% a mobilidade dos J2 de M. javanica (Tabela 2), isto pode
ser devido aos compostos com propriedades nematicidas presentes no óleo essencial como
thymol e carvacrol (Tabela 1), resultados similares foram obtidos por Oka et al. (2000) e por
Amora et al. (2017). O óleo essencial de anis teve o mesmo efeito do controle químico
Vertimec® não diferenciando-se estatisticamente. O efeito inibitório da mobilidade
provavelmente é pela presença do composto Estragol, no anis. Resultados semelhantes foram
obtidos por Sousa et al. (2015), com doses de 1 µL mL -1. Entretanto, Ntalli et al. (2011)
propõem como doses letal de Estragol para nematoides, 230 µg mL -1. O óleo essencial de
eucalipto inibiu 96% a mobilidade dos J2 (Tabela 2) devido provavelmente à presença do
eucaliptol, no óleo essencial. O mesmo efeito foi observado por Oka et al. (2000) na
concentração de 250 µL L-1 e, também, por Laquale et al. (2015) que verificaram a inibição de
60% na mobilidade de M. incognita com concentrações de 50 µL L-1 do óleo de eucalipto.
E quanto ao controle de Paecilomyces lilacinus sobre juvenis, não observou-se
mortalidade dos J2 de M. javanica (Tabela 2). Resultados distintos foram obtidos por Hashem;
Elyousr (2011) que avaliaram P. lilacinus em condições in vitro sobre a população de M.
incognita, obtendo mortalidade de 30% com relação a testemunha (água). Os metabólitos
secundários produzidos por P. lilacinus mediante filtração do micélio do fungo, promoveram
inibição da mobilidade e mortalidade de 100% de Meloidogyne incognita (SHARMA et al.
2014).
5.1.4. Resultados em casa de vegetação
Os óleos essenciais de orégano, anis e eucalipto no experimento em casa de vegetação,
não apresentaram diferenças estatísticas (Tabela 3) para as variáveis de desenvolvimento de
planta de tomateiro como: altura, diâmetro de caule, massa fresca da folha, massa seca da
folha, comprimento de raiz, massa fresca raiz e massa seca da raiz, pelo teste de Scott Knott
com 95% de confiabilidade.

24

Tabela 3: Altura de planta, diâmetro de caule, massa fresca e seca da raiz, e massa fresca e
seca da raiz de tomateiro cv. Santa Clara após 75 dias em casa de vegetação.

Tratamento
Testemunha
Orégano
Anis
Eucalipto
P. lilacinus
FSE
Abamectina

Altura
Diâmetro MF parte MS parte
cm
cm
aérea g
aérea g
80,20 ns 0,72 ns
32,92 ns
5,23 ns
84,50
0,70
36,30
5,64
82,80
0,66
30,43
4,84
76,10
0,70
30,54
4,70
76,20
0,70
30,42
4,72
88,80
0,80
38,96
6,09
87,60
0,68
35,01
5,36

MF raiz
g
28,39 ns
27,57
25,32
24,73
28,03
28,90
22,78

MS raiz
g
4,13 ns
4,05
3,05
3,34
3,75
3,71
2,68

MF: massa fresca, MS: massa seca. NS: não houveram diferenças estatísticas entre os
tratamentos pelo teste de Scott Knott a 95% de probabilidade.
Para as variáveis número de galhas e número de ovos, foram observadas diferenças
estatísticas. Em geral, todos os tratamentos diminuíram o número de galhas das raízes do
tomateiro, e o óleo essencial de anis teve o mesmo efeito que o controle químico abamectina
não diferenciando-se estatisticamente entre si (Tabela 4).

Tabela 4: Numero de galhas e ovos por sistema radicular em tomateiro cv. Santa Clara, após
75 dias em casa de vegetação.
Tratamento N° galhas
Orégano
273 b
Anis
37 a
Eucalipto
268 b
FSE
342 b
Testemunha
560 c
P. lilacinus
267 b
Abamectina
3a

% redução N° ovos
% redução
52,3 b
105604 b
41,8 b
94,4 a
6398 a
98,7 a
53,2 b
153500 b
44,1 b
39,9 b
179878 b
34,3 b
0c
269327 c
0c
53,4 b
155124 b
43,5 b
99,0 a
289 a
99,0 a
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FSE: Filtrado de substrato exaurido obtido da relação 1:5 (p:v). Deferentes letras para os
tratamentos que apresentaram diferenças estatísticas quando comparadas com a testemunha,
pelo teste de Scott Knot com 95% de significância.
O menor número de galhas e ovos por sistema radicular foi observado para os
tratamentos abamectina e óleo essencial de anis na concentração 0,3% (Tabela 4). Essa
redução no número de galhas foi de 94,4% para anis é 99% para abamectina em relação à
testemunha (água), entretanto para o número de ovos a redução foi de 98,7% para anis e 99%
para abmectina, efeito que se pode atribuir aos compostos com ação nematicida, como
estragole e p-anisaldeido como comprovado também por Oka et al. (2000). O tratamento com
o óleo essencial de orégano diminuiu em 52,3% o número de galhas e 41,8% o número de
ovos, resultados semelhantes foram obtidos por Amora et al. (2017). A diminuição de 52,3%
provavelmente foi porque os compostos nematicidas foram volatizados facilmente, pois no
estudo realizado por Oka et al. (2000) no qual utilizaram o óleo essencial de orégano na
concentração de 0,02%, obtendo raízes sadias e diminuindo o número de ovos em 50% com
respeito a testemunha, diferindo da metodologia utilizada, pois eles fecharam os vasos com
plástico por 7 dias a 25 °C, além de usar etanol para aumentar a solubilidade e não Tween.
O óleo essencial de eucalipto diminuiu em 53% o numero de galhas e 44% o número
de ovos com respeito a testemunha (Tabela 4), esta diminuição foi provavelmente pela
evaporação rápida dos compostos, pois Laquale et al. (2015) utilizando óleo essencial de
eucalipto na concentração de 0,02% obteve resultados semelhantes reduzindo em 60% o
número de ovos e galhas, fechando os vasos para ter uma evaporação mais lenta dos
compostos voláteis nematicidas.
O filtrado de substrato exaurido reduziu o número de galhas em 50% quando
comparados com a testemunha (Tabela 4), provavelmente pela evaporação dos metabólitos
voláteis durante o tempo de armazenamento sem utilização, segundo o proposto por Aslam;
Saifullah (2013).
Os resultados obtidos pela aplicação do fungo Paecilomyces lilacinus mostraram
redução no número de galhas em 39.9% 3 34,3% para o número de ovos quando comparados
com a testemunha (Tabela 4), corroborando com os resultados obtidos por Sun et al. (2016),
que observaram redução de 50% no número de galhas e 40% o número de ovos produzidos
por M. hapla em casa de vegetação na cultura de tomateiro com o uso do mesmo fungo.
Resultados diferentes foram obtidos por Huang et al. (2016) que observaram inibição de 70%
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na eclosão de M. incognita utilizando este fungo, e diferindo também dos resultados obtidos
por Sharma et al. (2014) que verificaram mortalidade de 100% em M. javanica utilizando
metabólitos secundários do filtrado de micélio de P. lilacinus.
5.2. Resultados com substrato exaurido de A. bisporus

5.2.1. Análise química e microrganismos isolados do substrato exaurido de A.
bisporus
A análise química de macro e micronutrientes do substrato exaurido de Agaricus
bisporus e do solo utilizado como substrato, estão apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5: Micro e macro nutrientes quantificados no solo e substrato exaurido.
Amostra
Unidades
Substrato
Solo

N

P

Fe
Zn
Cu Mn Ca Mg K
pH
mg/dm3
cmoL/dm3
20,18 14,70 1454 371,1 144,3 116,9 3,64 0,9 0,32 5,92
3
1,8 2,79 0,09 0,09 0,582 1,09 0,2 0,089 6,19

No solo todos os minerais, tanto macronutrientes como micronutrientes estão abaixo
dos níveis apresentados pelo substrato exaurido (Tabela 5). Para o substrato exaurido de
cogumelo, todos os macronutrientes encontram-se dentro dos níveis ótimos para a cultura de
tomateiro e alguns dos micronutrientes apresentam teores superiores aos níveis ótimos, como
Fe, Zn, Mn, e neste caso, a planta conta com uma reserva de nutrientes disponíveis no vaso
para sua utilização, demonstrando porque as plantas se desenvolveram mais nos vasos com
adição de substrato exaurido diferenciaram-se da testemunha (Tabela 6). Resultados
semelhantes foram obtidos por Lopes et al. (2015) com a adição de substrato exaurido de
Agaricus subrufescens nas proporções de 20 e 40%, induzindo plantas com maior
desenvolvimento. No entanto Couto et al. (2016) avaliaram o efeito do zinco e boro na
reprodução de Meloidogyne incognita, determindo que doses de 60g L-1 de Zinco e de 400g L1

de boro, diminuem o numero de galhas e a população do nematoide, podendo estes

micronutrientes ter interferido no resultado (Tabela 7).
Os microrganismos isolados e identificados mediante sequenciamento e amplificação
de DNA foram Pseudomonas frederikksbergensi, bactéria que pode induzir resistência a
estresse salino e estresse por frio nas plantas, e que também pode atuar sobre populações de
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nematoides fitopatógenos inibindo seu desenvolvimento como foi estudado por alguns autores
(CHATTERJEE et al. 2017; SUBRAMANIAN et al., 2015; SCHMIDT et al., 2012). A outra
bactéria identificada foi Stenotrophomonas rhizophila, que além de poder induzir resistência a
estresses na planta, tem efeito de promotor de crescimento nas plantas pela produção de acido
indol acético, também produzindo antibióticos com efeito nematicida (EGAMBERDIEVA et
al., 2016; ZACHOW et. al, 2009). Organismos semelhantes foram obtidos por Ahlawat; Sagar
(2007), que isolaram de substrato exaurido de A. bisporus as bactérias Pseudomonas sp. e
Bacillus sp.
5.2.2. Eclosão de M. javanica in vitro com substrato exaurido de A. bisporus
Na avaliação da eclosão de M. javanica por compostos voláteis produzidos pelo substrato
exaurido, realizada em placas bipartidas não foram observados resultados significativos em
nenhum dos tratamentos (Figura 1). Estes resultados podem ser devido à baixa produção de
compostos voláteis (fenoís), pois o armazenado do substrato pode ter influenciado na perda
daqueles compostos fenólicos como propõe Aslam; Saifullah (2013). Além disso, o controle
de fitonematoides pode estar relacionado com a presença de microrganismos e não com os
compostos voláteis.

Figura 1: Eclosão dos J2 de M. javanica após 15 dias em escuro a 25 °C, em placas bipartidas
contendo relações solo:substrato exaurido de A. bisporus 1:1, 2:1 e 3:1 (v:v). Não houve
diferenças estatísticas entre tratamentos pelo teste de Scott Knott a 5% de significância.
5.2.2. Substrato exaurido em casa de vegetação
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As variáveis altura da planta, diâmetro da haste, massa fresca e massa seca da folha
foram influenciados positivamente pelos tratamentos nos quais adicionou-se substrato
exaurido de A. bisporus (Tabela 6). No comprimento de raiz de tomateiro, não foram
observadas diferenças significativas entre os tratamentos (dados não apresentados).
Todos os tratamentos diferenciaram-se estatisticamente em relação a testemunha
(água) e ao controle químico abamectina, incrementando a altura das plantas em 25% (Tabela
6).

Tabela 6: Altura de planta, diâmetro de caule, massa fresca e massa seca da parte aérea de
tomateiro cv. Santa Clara, após 75 dias em casa de vegetação.
Tratamento Altura cm
1:1
100,92 a
1:2
95,07 a
1:3
98,78 a
Testemunha 79,20 b
Abamectina
78,00 b

Diâmetro cm MF Parte aérea g MS parte aérea g
1,17 a
130,85 a
19,52 a
1,10 a
110,97 a
15,36 a
1,13 a
125,05 a
16,19 a
0,72 b
32,92 b
5,23 b
0,70 b
33,00 b
6,00 b

Relações substrato exaurido:solo 1:1, 1:2 e 1:3 (v:v). MF: massa fresca, MS: massa seca.
Diferentes letras para os tratamentos que apresentaram diferenças estatísticas quando
comparadas com a testemunha, pelo teste de Scott Knott com 95% de confiabilidade.
Não se observaram diferenças estatísticas para altura de planta, diâmetro de caule,
massa fresca e massa seca da parte aérea entre as diferentes relações de mistura solo:substrato
exaurido, nem diferenças entre testemunha e controle químico abamectina (Tabela 6).
O maior diâmetro de caule (40% a mais com respeito a testemunha) e a maior altura
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das plantas pode ser devido ao substrato exaurido por apresentar maior quantidade de
nutrientes disponíveis para as plantas como observado na análise química (Tabela 5).
Resultados semelhantes foram obtidos por Medina et al. (2009) que utilizaram substrato
exaurido de cogumelo de 25 até 100% do volume do vaso e verificaram aumento na altura das
plantas de tomateiro e pimentão em até 50% quando comparados com a testemunha, sendo
75% do volume o limite máximo de incorporação de substrato exaurido.
Para a massa fresca e massa seca da parte aérea todas as relações de substrato exaurido
diferenciaram-se estatisticamente da testemunha (água) e controle químico abamectina,
apresentando três vezes mais massa fresca e seca em comparação com a testemunha (Tabela
6).
Resultados semelhantes foram obtidos por Medina et al. (2009) que incorporando
substrato exaurido, obtiveram aumento de massa fresca e seca, outro resultado semelhante foi
obtido por Ribas et al. (2009) que incorporaram substrato exaurido de Agaricus subrufescens
na cultura de alface aumentando duas vezes a massa seca da alface em relação a testemunha.
Ahlawat; Sagar (2007) mediante a incorporação de substrato exaurido, incrementaram em
50% a produção na cultura de tomateiro, suprindo as necessidades de nitrogênio da cultura
com a adição de 25% do volume do vaso.
Conforme o evidenciado neste trabalho o substrato exaurido é fonte de
microrganismos com potencial de bioestimuladores do crescimento como Stenotrophomonas
rhizophila e Pseudomonas frederikksbergensis (EGAMBERDIEVA et al., 2016; ALAVI et
al.,2013; SCHMIDT et al., 2012). Estas bactérias identificadas podem ter tido influência nos
resultados pelos possíveis efeitos de bioestimular o desenvolvimento da planta. Resultados
semelhantes com P. frederikksbergensis foram obtidos por Subramanian et al. (2015) na
cultura de tomateiro, induzindo maior desenvolvimento das plantas (50% mais em relação a
testemunha), efeito demonstrado também por Chatterjee et al., (2017) que infestaram o solo
com P. frederikksbergensis na cultura de pimentão aumentando o desenvolvimento das
plantas em 30%.
A bacteria Stenotrophomonas rhizophila apresentou resultados semelhantes nas
pesquisas realizadas por Egamberdieva et al. (2016), Alavi et al. (2013) e Schmidt et al.
(2012) quando foi utilizada na infestação de solo, aumentando até 60% a massa seca das
hortaliças como pepino e tomateiro, provavelmente pela possível produção de ácido indol
acético sintetizado pela bactéria.
A massa fresca das raízes de todos os tratamentos que se adicionou substrato exaurido
aumentaram em 100% em relação a testemunha (água) e ao controle químico abamectina.
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Enquanto que para a massa seca das raízes a adição de substrato exaurido também influenciou
positivamente aumentando a massa seca em 35% em relação a testemunha e controle químico.
No entanto, para o número de galhas e ovos por sistema radicular huve diminuição por todos
os tratamentos que adicionaram substrato exaurido de A. bisporus (Tabela 7).
Tabela 7: Massa fresca e massa seca da raiz, número de galhas e numero de ovos de raízes de
tomateiro cv. Santa Clara após 75 dias em casa de vegetação e seus respetivos % de redução.
Tratamento MF raiz g
1:1
67,76 a
1:2
54,36 a
1:3
51,56 a
Testemunha 28,39 b
Abamectina 27,00 b

MS raiz g
9,66 a
8,66 a
7,43 a
4,13 b
5,00 b

N° galhas
16 a
83 a
42 a
543 b
10 a

% redução N° ovos
% redução
97,1 a
1765 a
99,4 a
85,7 a
16115 a
95,1 a
93,2 a
9397 a
97,6 a
0,0 b
269327 b
0,0 b
99,2 a
8000 a
97,1 a

Relações substrato exaurido:solo 1:1, 1:2 e 1:3 (v:v). MF: massa fresca, MS: massa seca.
Diferentes letras para os tratamentos que diferemciaram-se estatisticamente da testemunha
pelo teste de Scott Knott com 95% de confiabilidade.
O aumento de massa fresca e seca se correlaciona com a porcentagem de substrato
exaurido adicionado, assim a medida que se aumenta o substrato exaurido, incrementa-se a
massa da raiz, porém não houve diferenças estatísticas entre as diferentes proporções de
substrato exaurido adicionadas (Tabela 7).
Este aumento da massa fresca e massa seca das raízes do tomateiro pode ser devido
aos nutrientes presentes no substrato exaurido de A. bisporus. Lopes et al. (2015) avaliaram a
incorporação de substrato exaurido de Agaricus subrufescens em vasos na casa de vegetação,
resultando que a medida que se incrementava a adição do resíduo causava redução na massa
seca da raiz na cultura de pepino.
Este aumento também pode ser devido à presença das bactérias com possível potencial
de bioestimuladores do crescimento como são S. rhizophila e P. frederikksbergensis
Chatterjee et al. (2017), inocularam plantas de pepino em casa de vegetação com
Pseudomonas frederikksbergensis, e verificaram aumento de 30% na massa seca das raízes
em comparação a testemunha.
O número de ovos e galhas por sistema radicular foi reduzido pela incorporação de
substrato exaurido de A. bisporus. A incorporação de três proporções de substrato ocasionou
controle sobre M. javanica similar ao tratamento químico abamectina, diminuindo o número
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de galhas e ovos em 95% quando comparados com a testemunha, não diferenciando-se
estatisticamente do controle químico (Tabela 7). Porém todos os tratamentos diferenciaram-se
estatisticamente da testemunha. A diminuição de galhas e ovos nos tratamentos que se
adicionou substrato exaurido pode ser devido aos microrganismos presentes no substrato
como S. rhizophila e P. frederikksbergensis, que são consideradas bactérias oportunistas e
parasitas de nematoide, pois elas vivem em simbiose com as raízes das plantas, protegendo-as
dos patógenos (EGAMBERDIEVA et al., 2011).
Estas bactérias podem liberar metabólitos secundários que afetam ao corpo do
nematoide, como enzimas proteases, quitinases influenciando o desenvolvimento e no ciclo de
vida do nematoide, pois degradam a cutícula do nematoide e a casca do ovo, que é a
encarregada da proteção deste (CASTANEDA et al., 2016). Estudos destacam a atividade das
enzimas proteases produzidas por Pseudomonas sp. (SHARMA; SHARMA, 2017), na
redução de 100% do numero de galhas em tomateiro.
Outros estudos que demostram esta atividade da bactéria, nos foram obtidos
resultados semelhantes, foi realizado por Insunza et al. (2002) obtiveram redução de 75% da
população final respeito a testemunha, utilizando Stenotrophomonas rizophila na cultura de
batata sobre Glorbodera sp. Outros resultados semelhantes na cultura de tomateiro foram
obtidos por Sharma; Sharma (2017) que avaliaram Pseudomonas em populações de
Meloidogyne javanica diminuindo 95% o numero de ovos após 60 dias em casa de vegetação.
Pode ser também, que as bactérias isoladas tenham algum efeito de indução de resistência na
planta, possivelmente mudando a fisiologia ou morfologia da zona de infecção do patógeno.
Outra possível causa de o substrato exaurido de A. bisporus ter reduzido o numero de
ovos e galhas, é a presença de Boro e Zinco no substrato exaurido, pois segundo Couto et al.
(2016), doses superiores a 60g

L-1

de Zinco o 400g

L-1

Boro inibem o normal desenvolvimento

de Meloidogyne spp. Resultados semelhantes foram obtidos por Ahlawat; Sagar (2007) pela
incorporação de substrato exaurido de A. bisporus na cultura de tomateiro obtiveram raízes
sadias e livres de galhas em casa de vegetação.
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6. CONCLUSÕES

Os óleos essenciais de orégano, anis, eucalipto e o substrato exaurido de A. bisporus
foram eficientes no controle de M. javanica, reduzindo a população do patógeno.
Os óleos essenciais de anis, orégano e eucalipto não tiveram influência no desenvolvimento das plantas de tomateiro.
O substrato exaurido de A. bisporus influênciou positivamente o desenvolvimento das
plantas de tomateiro, aumentando tamanho, vigor e massa seca.
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Os nutrientes presentes no substrato exaurido são maiores que os teores presentes no
solo, apresentando uma fonte de minerais para desenvolvimento das plantas.
O substrato exaurido de A. bisporus contém microrganismos (Stenotrophomonas rhizophila e Pseudomonas frederikksbergensis) que afetam a eclosão e mobilidade dos nematoides.
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