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ABSORÇÃO DE NUTRIENTES EM PIMENTEIRAS-DO-REINO (Piper nigrum 
L.) INFESTADAS POR Jleloidogyne incot)·nita (KOFOID &. WHITE, 1919) 

CHITWOOD, 1949 

RESUMO 

Edmir C. de A. Ferraz 1 

Luiz Gonzaga E. Lordelio 2 

Charles José Leondy de Santana 3 

Os problemas fitossanitários representam um dos grandes entraves à exploração racional 
da cultura da pimenta-do-reino na Bahia e o nematóide das galhas, Meloidogyne incognita, 

tem sido considerado como elemento de predisposição das plantas ao Fusarium solani f. 
piperis, o agente etiológico da enfermidade responsável pela mortalidade generalizada de 
pimentais. 

O reduzido crescimento e desenvolvimento de diferentes espédes vegetais atacadas por 
nematóides pode ser atribu ído à menor absorção e translocaça'o de água e nutrientes, dis
túrbios metabólicos, desequll íbrio no balanço de reguladores de crescimento e ação siner
g(stica entre os nematóides e outros patógenos. 

Como esses fatores podem agir conjuntamente ou, a depender do estágio de infestaça'o, 
a~guns podem ter maior importância, este trabalho teve como objetivos determinar o efeito 
de M. incognita na absorção e translocação de P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn e Mn em pimentei
ras -do-reino. 

As mudas, propagadas a partir de variedades introduzidas de Cingapura, foram infesta
das com 6.000 larvas pré-parasitas/vaso e cultivadas em solo com fertilidade natural ou irri
gado com a solução nutritiva de Hoagland. 

Dez meses após a inoculação, as plantas responderam ao ataque de M. incognita com 
significativas reduções nos teores de P, K, Zn, Mn e Cu, com acentuado acúmulo de Ca e Mg, 
e foram indiferentes à infestação quanto aos níveis de Fe nas folhas. A suscetibil idade do 
hospedeiro foi confirmada pela notável multiplicação do inóculo inicial, que variou de 18,6 
a 23,2 vezes, e pelas restrições no crescimento. 

Parte da tese apresentada à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universida

do! de São Paulo, para obtenção do t(tulo de Mestre em Entomologia. 

1 Divisão de Zoologia, Centro de Pesquisas do Cacau, APT CEPLAC, 45600, Itabuna, Ba
h ia, Brasil. 

2 Departamento de Zoologia, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz ", 13400, 

Piracicaba, Saõ Paulo, Brasil. 

3 Divisão de Geociências, Centro de Pesquisas do Cacau, APT CEPLA C, 45600, Bahia, Brasil. 
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Os baixos teores de nutrientes nas folhas podem ser explicados pelo menor volume de 
solo explorado pelo reduz~do sistema radicular, à obstrução do tecido vascular devido à 
formação de galhas, distúrbios na fisiologia da plante e, em menor parte, ao uso de elemen
tos minerais pelos nematóides. 

Os resultados obtidos permitiram assegurar portanto, que o nematóide das galhas, M. 
Incognita, interfere na nutrição de pimenteiras-do-reino e que o reduzido crescimento das 
plantas em 10 meses de idade é resultante da absorção e translocação de quantidades de 
nutrientes inferiores às eXigências fisiológicas da planta. 

NUTRIENT ABSORPTION OF BLACK PEPPER VlNES (Piper nigrum L.) 
INFESTED WITH !~leloidogJne incognita (KOFOID ~~ WHITE, 1919) 

CHITWOOD, 1949 

SUMMARY 

Diseases and pests hinder the cultivat~on of black pepper' in Bahia and, in this respect, 
the root-knot nematode, Meloidogyne incognita, is considered responsible for predisposing 
plants to attack by Fusarium so/ani f. piperis, the causal agent of root rot, which causes 
w;despread mortality of black pepper vines. 

Reduct;on ~n growth and development of plants affected by nematodes may be attributed 
to a decrease in the absorption and translocaúon of water and nutr~ents, metabolic distur
ances, ~mbalance of growth regulators and the synergist~c actlon between nematodes and 
other pathogens. 

As these factors mau act simultaneously or, depend~ng on the stage of infestation, 
individua"y some could be more important tllan others, the object~ves of this wor'k were to 
determ ine the effect of M. incognita on the absorption and translocatlon of P, K, Ca, Mg, 
Cu, Fe, Zn and Mn In black pepper plants. 

Seedhngs propagated from cultivars orig~nally introduced from Singapore were inocu
lated with 6,000 preparasitic larvae/pot and cultivated in soi! with natural fertility or ~r
rigated with Hoagland's nutrient solution. 

Ten months after inoculation, the plants responded to attack by M. incognita by show
ing significant reducüon in rates of P, K, Zn, Mn, Cu, with accumulJt~on of Ca an Mg, but 
showed no dífferences as to Fe leveis in the leaves. Host susceptibdity was conf~rmed by a 
cons:derable multíplication of the initial inoculum, with increases between 18,6 to 23.2 
times, and also by growth restrictions. 

Low rates of nutrients in the leaves were attributed to poor soil uti I ization by the 
n~duced roots system, obstruction of the vascular system due to gall formation, disturb
a; Ices in the plant physiology and, to a lesser extent, to the util ization of mineral elements 
b't nematodes. 

The resu Its obtained in th is wor&< show that the root-knot nematode, M. incognita, 
interferes with the nutrition of black pepper plants. Reduction of growth of 10 months 
old plants may be due to absorption and translocation of nutrients at lower rates than the 
physiological requeriments, of the plants. 

INTRODUÇÃO 

A pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.), uma planta arbu~tiva da família 

piperaceae, é originária, presumivelmente, das costas de Malabar no sudoeste da 
fndia e foi introduzida na África, Ilhaf' do Pacífico e Américas do Sul e Central 
(ZEVEN, 1976). 
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No Brasil. a sua introdução foi efetuada no século XVII, sendo a Bahia con
t~mplada com a~ primeiras introduçücs de material botânico proveniente de Cin
gapura. Na li\mazônia, o marco inicial do cultivo da pimenteira-do-reino foi no~ 
anos de 1().33, no município de Tomé-Açú, Estado do Pará. (ALBUQUERQUE 
e CONDURU, 1971). 

1\8 condições edafo-climáticas favoráveis à implantação da pipericultura na 
Bahia~ notadamente no município de Una e microrregião Camamu/Taperoá, 
perrnitiram sua rápida expansão. Todavia, a exemplo da região Amazônica, os 
prohlemas fitossanitários representam um dos entraves à exploração racional da 
cultura, vistos os elevados índices de nlortalidade de plantas em campo. Estc 
problema é grandcluente intensificado pois a maioria das plantações comerciais é 
originária de um único clone, tornando, assim, a cultura vulnerável a organis
f!1os patogênicos. 

Embora várias pe~4uisas tenham ~ido realizadas na tentativa de solucionar os 
pro blema5 fitossanitários, a morte de pimenteiras-do-reino é ainda bastante ge
neralizada em calnpo t', nesse contexto, os nematóide~ fitopatogênicos têm sido 
considerados COIDO elClllentos de predi~posição ao agente etiológico da "podri
dão da raiz "", o Fusarium so/ani f. piperis. a qual venl dizimando os pÍlnentais no 
Brasil (ALBUQUERQUE e DUARTE, 1972~ ICHINOHE, 1975; LOPES e LOR
DELLO, 1979; FERRi\Z e Sl-IAR\IA, 1979). 

Uma extensa literatura sobre interação nematóides e fungos fitopatogênicos 

e .·~n outras culturas foi n~\i:4a por rOWEL (1963) e PITCHER (1965), e o com
plexo nematóide da~ galha~ e Fusarium é Urna das interações consideradas mais 
importantes (JOllN~ON e I,ITTH.ELL, 1969). 

l\·tuito~ gêneros de nernatóidt's teln sido registrados em aS50ciação com a pi
m~nteira-do-reino contudo. "ários autores salientam a importância das espécies 
de Meloidogyne Goclrli. 1887, corno causa de declínio e fator limitante da pro
dução (D 'SOUZA et aUi, 1 ()70~ VENKITE-SAN, 1972; SI-IA&\IA e LOOF, 
1974; LORDELLO e SILV!\. 1974; TING, 1975). e de Radopholus similis 
(Cobb, 1893) Thorne, 1949, pela sua notável influência no extermínio de mais 
de 22 milhõe~ de plantas na Ilha de Bangka, Indonésia (CHRISTIE, 1957; 
THORNE, 1961). 

O nematóide das galhas, '\;leloidogyne incognita (Kofoicl &: \Vhite, 1919) 
Chit\vood, 1949, é uma espécie extremamente polífaga e está associada com 
inúmeros h05pedeiros em todas as regiõe~ tropicai~ e subtropicai~ do mundo. 
Desde que es~e organismo tem o hábito sedentário e, por is~o, sua sobrevivência 
depende de células vivas, os seus efeitos no crescimento e produção de plantas 
cultivadas têrll ~ido atribuídos à reduzida absorção e translocação de água e nu
trientes, distúrbio~ metabólicos. Jescquilíbrio no balanço de reguladores de 
crescimento e ação sinergística corn outros patógeno~. 
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('..orno esses fatores podern agir conjuntamente ou. a dept'lujer do estágio de 
i.1festação. alguns deles poJenl ter rnaior iJnportância. e~te trabalho teve corno 
objetivos deterrninar () efeito de J/. incot!nila na ah~)r\'ão e translocação de P ~ 
K, Ca, l\lg. Cu, F e. Zn e 'In em pirnenteiras-do-reiuo aos I O me~es de idade. 

REVISÃO DE LITERATURA 

A relação entre infe~tação por nematóide~ e o estado nutricional da5 plantas 

hospedeiras tern sido mostrada por vários inve~tigadores ~ todavia exi5te muita 
controvén~ia a re~peito da~ mudanças que ocorrem na~ plantas sadia5 em segui
da à infestação. Certamente, a concentração de certo~ nlÍnerais pode aumentar 
ou diminuir nas planta5, dependendo provavelmente da combinação particular 
nematóide/planta hospedeira, da ~everidade e duração da infestação (DA VIDE 
e TRIANTAPIIYLLOU, 1967), além de outros fatores biológicos como idade 
do hospedeiro (OTEIF.t\ e ELC INDI, 1962). 

Um do~ primeiro~ trabalh05 rcalizado~ com a e~pécie l'W.eloidogyne incognita 

foi aquele de~envolvido por CHIT\VOOD et alii (1951, 1952). Ele e 5eu~ colabo
radores observaram a reação de diferente~ variedades de pessegueiros à infe~ta
ção de M. incognita e de 111. javanica . . As variedade5 responderam diferentemen

te aos nívei~ de inóculo e às duas espécies mas~ de um modo geral, a redução no 
peso da raiz nas variedade5 ~uscetí vei~ Lovell e Yunnam e~tava aswciada a de
créscimo no conteúdo de lYIg na5 folha5. A. ob5ervação mai~ evidente no trabalho 
foi o aumento da concentração de K em todas a~ variedades do ensaio, quando 
infestada!5 por ambos 08 nematóides. Além di~!50, foi encontrado que a5 varieda-
des Red Shadow e Y unnam aumentaram os teores de Ca e foram as menos 

resistentes a AI. javanica. 

Da me!5ma forma que a condição nutricional da planta é usualmente influen
ciada pela presença de nematóides fitopatogênicos, há também indicações de 
que a taxa de desenvolvimento e, provavelmente, a razão !5exual de várias espé
c1es são influenciada~ pelo estado nutricional da planta hospedeira. N esse ~enti
do, OTEIF A (1951, 1952, 1953, 1955) fez uma ~érie de investigaçõe~ sobre a 
influência da nutrição do N e do K no desenvolvimento de M. incognita e, para
lelamente, o efeito desse patógeno no conteúdo mineral da planta h05pedeira. 
Dos re~ultados obtidos por OTEIF A, foi concluído que os danos do nematóide 
das galhas e5tão correlacionado~ com a quantidade de K disponível na planta 
e, tal correlação, ~ugere que o patógeno interfere de alguma forma, na nutrição 
do K na planta e que os ~eu~ danos podem ser reduzidos pelo aumento do su
primento desse nutriente. A taxa de reprodução do nematóide e o número de 
femeas adulta5 aumentaram com a elevação do 5uprimento de K e i~ se deveu, 

6 
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em parte, ao uro desse elpmento pelos nematóide~ em sua nutrição e produção 
de OV05. Por outro lado, ~"_~ou demonstrado que M. incognita interferiu na taxa 
de ab50rção do N, P, K, Ca, l\lg, conforme demonstrado pelas análises dos teci
dos de Phaseolus lu~tus, onde ocorreram menore~ teores desses minerais. 

}-I UNTE R (1958), determinando a influência de AI. incognita acrita 50bre a 
abwrção e translocação de nutrientes em planta5 de tomate, revelou que embo
ra o peso seco total das plantas infestadas fosse reduzido e o aspecto clorótico 

das folhas indicasse má nutrição dos tomateiros, não houve evidências da inter
ferência do nematóide na absorção e translocação do N, P, K, Ca, l\lg, F e e Cu. 
A taxa de absorção de P foi reduzida, conforme indicado pelo 32 p, embora nas 
plantas infestadas o conteúdo total fosse maior. Por outro lado, onde foranl ob
servadas diferenças significativas no conteúdo de nutrientes, as plantas enfermas 
é que exibiram os teores mais altos. Todavia, como concluiu HUNTER, a dura
ção relativamente curta do experimento comparada com o ciclo completo de 
cre5cimento das planta~ de tomate, não permitiu obter conclusõe5 mais precisas, 
embora ele admita que, em condiçõe~ de campo, a exploração de pouco volume 
de solo por um sistema radicular danificado pos~a resultar em deficiência mine
ral da planta. 

MA UNG e JENKIS (1959) realizaram quatro diferentes experimentos com to
mateiros (Lycopersicon esculentum) varo Chesapeake, inoculado~ com dois níveis 
de população de kL inco15nlta e de Trichodorus christiei. O~ re5ultados obtidos 
60 dias após a inoculação de M. incognita revelaram que, ao nível mais baixo de 
inóculo a~ plantas apresentaram reduç~o no cre~cimento da parte aérea, embora 
não ocorres~e uma redução ~ignificativa no pew ~eco das raÍze~. Ob~rvou-se 

uma maior concentração de N, P, K, Ca e Mg na parte aérea e, com exceção de 
Ca e 1\1g, foi verificada uma tendência não significativa de acúmulo de todos os 
outros minerais nas raízes. Todavia, quando o nível de infestação foi o mais alto, 
a parte aérea das plantas ~presentou menor concentração de N, P, K, Na, Ca e 
Mg, enquanto, nas raízes acumularam-se significativamente N, P e K. Os pesos 
secos da parte aérea e raízes foram reduzidos. Como conclusão os autores afir
maram que plantas de tomate altamente infestadas com M. incognita acumulam 
grande quantidade de N, P, e K nas raízes. 

O acúmulo de 32 P em raízes de tomateiro infestada~ com M. incognita pode 
ser aumentado com a duração da infestação, conforme demonstrado por OTEI
F A e ELGINDI (1962). Esse~ autores também observaram que as plantas com 
30, 60 e 90 dias de idade apresentaram quantidades significativamente menores 
de P na parte aérea, comparada~ com as te~temunha~. Essas observaçõe~ indica
ram que o P na~ plantas enfermas acumula-se nas raízes e limitadas quantidades 
são tran~feridas para outras partes vegetativas, re~ultando em 3intomas de defi
ciência. 

7 
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o exce~50 de determinado~ nutriente~ em raízes infc~tada~ com 08 nematói
d~s da~ galhas telo ~ido freqüentemente observado, como já referido anterior
mente~ entretanto, até o trabalho desenvolvido por BERGESON (1966) perma
necia a dúvida de que o excesw fo~se devido a um bloqueio mecânico do 8i~te
rna vascular ou à~ mudança~ metabólica~ induzidas pelo parasito. Com es~e pro
pó~ito, BERGESON inoculou plantas de tomate com massa de ovos ou larvas 
de :\tI. incognita e, ao final de 5, 6 e 8 semana~, colheu a~ planta~ para a determi
n ição de N, P, K, Ca e ~lg nas folha~ e raÍze~. Os aumento~ de 56% de N e 85% 
de K verificados em raíze~ infestadas que não haviam recebido fertilização, indi
caram que e8~es elementos são Inobilizados para o local de infestação; segundo 
o autor, e~~e mecanismo de mobilização de minerai~, provavelmente, é mais im
portante que o bloqueio mecânico do si~tema vascular para explicar o exce~w 
de minerais em raÍze~ com galhas. Concluiu, também, que 05 níveis de nutrien
t~g nas folha~ não refletiram as mudanças que ocorreram na raiz parasitada. 

Aumento no~ teores de P foi confirmado por ISHIBASHI e SI-IIMIZU (1970), 
(juando, através de análises de tecidos de tomateiros por combu~tão úmida e au
to-radiografia, esses autores demon5traram que raíze~ atacadas por M. incognita 
apresentaram uma marcante acumulação de 32 P. Os dado~ sugeriram que o au
mento na· atividade metabólica, como demosntrado pelo acúmulo de P, pode 
concentrar element05 vitais exigido~ pelas regiões em crescimento. 

Os nematóides fitoparasitos podem interagir com a temperatura do ~lo para 
promover resposta~ diferenciai~ no cre~cimento e compo~ição mineral de plantas 
de feijão re5i~ten tes e suscetíveis, como registraram IRIZARR Y e t a lii (1971). 
Esses autores mostraram que, independentemente da variedade estudada, 08 ne
nl .jtóide~ interagiram com a temperatura para produzir 5ignificativas variaçõe~ 
no conteúdo de N, P e K da planta. O Mg foi significativamente aumentado na 
parte aérea das plantas inoculadas, à uJma temperatura variável de 25 a 35 °C: 
nas raízes ele foi sempre reduzido em todas as temperaturas. O teor de Ca nas 
na raízes inoculadas não foi afetado embora, na parte aérea, os nematóides pro
nlovessem uma significativa redução na variedade resistente e o aumentasse na va
riedade suscetível, à uma tempetarura de 25 oCo Os seus resultados permitiram
lhes também concluir que somente o K parece estar associado com o aumento na 
5uscetibilidade de variedades resistentes de feijoeiro, com o aumento na tempe
raura do solos de 250 para 30 oCo Esta assertiva, segundo eles, está calcada no 
fato de que ocorreu sempre acréscimo de K na parte aérea das plantas inocula
das. excetuando-se nas variedades resistentes onde esse mineral foi significativa
nlente reduzido à uma temperatura do solo de 30 oCo Nas raízes, a concentração 
d~ K foi sempre baixa em todas as variedades testadas. 

tl cafeeiro (Coffca arabica), variedade ~lundo Novo 376/4-lAC com 150 a 
180 dias de idade, não mostrou nenhuma variação no seu crescimento quando 
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inoculado com M. exígua, embora a absorção de Zn e B fo~e severamente res
tringida nas plantas cultiváda~ em solo areno~, mesmo com o fornecimento de 
fertilizantes. No~ solos argil050~, somente a absorção de Zn foi afetada (l\1ACE

DO et alú, 1974). 

O efeito de M. incognita e de M. javanica sobre o conteúdo de B nas folha~ 
das planta8 foi também, posteriormente, confirmado por AReIA et alli (1976), 
quando verificaram que eS8es nematóide~ afetam a translocação do B em plan
ta~ de fumo e reduzem, em até 28%, a ~ua quantidade nas folhas. Ne~se caso 
contudo, somente M incognita afetou ~ignificativamente o crescimento e desen
vülvimen to das plantas. 

Como já mencionado, a combinação particular nematóide/planta ho~pedeira 
é um dos fatores que determina as respostas das plantas à infe~tação e, ne5se as
pecto, Ricinus communis respondeu diferentemente quando expo!5ta a diversos 
nívei~ populacionais de M. incognita ou de Rotylenchulus reniformis(IS~lAlL e 
SAXENA, 1980). Plantas inoculada!5 com M. incognita não tiveram prejuízo!5 
no ~eu cre~imento e não ocorreram variações nos teore5 de P e K da8 raízes ou 
parte aérea, a despeito do ~uprimento de nívei~ K. Já R. reniformis prejudicou 
a capacidade de ab~rção e translocação do N, P e do K. 

MENDES et alii (1980) estudando o efeito de M. incognita ~obre tomateiro~~ 
verificaram que ocorre uma maior concentração de N e P nas raízes das plantas 
infestadas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Preparo do solo 

o solo utilizado ne~te experimento, obtido da Faz. Refúgio da Onça, muni
cípio de Ituberá, Bahia, foi anali&ldo pela Divi~ão de Geociências do Centro de 
Pe5quisas do c.acau (CEPEC), I1héu~, Bahia, para a sua caracterização físico-quí
mica (Quadro 1). Após a coleta, foi peneirado, usando-se tela de 5 mm para a 
remoção de materiais gross05, a exemplo de raízes e britas. Após essa operação, 
procedeu-se a de~infestação com o Dazomet 5G (3,5-dimetil-tetrahidro -1,3,5-
2 H -tiodiazin -2- tio no) na dosagem de 60 gim 2 ; esta tarefa consistiu do espalha
mento do solo peneirado em canteiro~ de O,20m de altura, comprimento e lar
gura variáveis, aplicação do fumigante anteriormente citado e cobertura com 
uma lona plástica, tendo-5e o cuidado de tornar o ambiente interno completa
mente isolado do meio externo, durante um período de 24 horas, aumentando 
assim a eficiência da ação e!5terilizante do Dazomet. Após esse período, o solo 
foi deixado em repouso durante os 28 dias que antecederam o plantio das e~ta
cas de pimenteira-do-reino. 
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QUADRO 1 - Caracterização fí~ico-química do solo coletado na Fazenda Refú
gio da Onça, município de Ituberá, Bahia, Bra~il. 

QUfMICA FfSICA 

pH (m. eq./l00 g ~olo) 5,4 Umidade equivalente (%) 33,5 
AI " 0,1 Argila total (%) 34,8 
Ca 

.,., 
3,2 Argila natural (%) 1~,6 

Mg ." 1,5 Areia grossa (%) 24,9 
Ca + Mg ." 4,7 Areia fina (%) 14,1 
K ." 0,12 Silte (%) 26,1 
P ppm 25,0 Grau de floculação (%) 63,6 
Zn 

.,., 
3,0 Den~idade da~ partícula~ (%) 2,58 

Cu 
.,., 

0,25 
Fe " 75,4 
Mn 

,., 
3,4 

2. Preparo das plantas 

As mudas da pimenteira-do-reino foram obtidas por propagação vegetativa 
de plantas cultiva!Ias na microrregião Camamu/Taperoá, Estado da Bahia, cujo 
material botânico proveio de variedades introduzida~ de Cingapura. 

Inicialmente, as em:aca5 foram submetidas a um tratamento fungicida por 
imersão, durante 24 horas, em solução de Benomyl a 0,1 % [metil-l-(butilcarbo
moil) - 2 - bezidimidazol - carbamato]. Para a brotação, elas foram plantadas em 
recipientes de madeira (0,22m x 0,45m x 0,96m), contendo o solo previamente 
desinfe~tado . 

Setenta e cinco dias apó~ o plantio, quando as e8taca~ apresentavam as pri
meiras 2 a 4 folhas e exibiam enraizamento, foi realizada uma homogeneização 
no material botânico experimental, com base no número e tamanho da~ folhas 
e o peso e diâmetro da planta. Com e~~e procedimento, as plantas selecionadas 
foram então transplantada~ para vasos plástico~ contendo 6kg de solo desinfes-

tado e, decorridos 20 dias, quando se ob~ervou a viabilidade do transplante das 
muda~, foi efetuada uma outra homogeneização do material expeimental quan
no, então, as planta~ se encontravam apta~ para receber a inoculação daB larvas 
do nematóide. 
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3. Fonte e multiplicação do inóculo 

O nematóide ]t,leloidogyne incognita, utilizado ne5se trabalho, foi isolado de 
plantaçõe~ estabelecidas de pimenteira-do-reino, atravé~ da coleta de &)10 e raÍ
zes de plantas infestadas, no município de Ituberá -BA. 

Do 5010, foram extraídas as larvas migrantes pelo método de~crito por 
OOSTENBRINK (1960), cuja técnica 8e baseia na separação mecânica dos indi
víduos da5 partículas do rolo , por flotação, empregando-se água em abundância; 
o isolamento, propriamente dito, foi feito através de filtros de nailon e algodão. 
Vinte e quatro hora~ após, obtiveram-~e 05 nematóides em sU5pensão de água e, 
uma vez reconhecidos por caracteres larvais peculiares da espécie, procedeu-~e à 
5ua multiplicação em planta5 de tomate (Lycopersicon esculentum \Iill)~ um 
hospedeiro favorável. A. confirmação da identidade espec ífica foi obtida tão lo
go as fêmeas se tornaram adultas, examinando-se as configurações perineais, me
djante os critérios e metodologia propostos GIITWOOD (1949), LORDELLO 
(1964), PO~TE (1977) e TA ) 'LOR e SA.SSER (1980), para reconhecimento das 
espeCles. 

Das raízes coletadas em campo, eram obtidos os diferentes estágios larvais e 

as fêmeas adultas, por dissecação manual dos tecidos vegetais; as fêmeas foram 
identificadas de acordo com os critérios do~ autores anteriormente referid05 e 
separadas as suas ooteca3. As larvas na5cida5 após a incubação dos ovos à tempe
ratura ambiente foram também inoculadas em tomateiro!5, para multiplicação. 

4. Preparo do in6culo 

o reisolamento de M. incognita dos tomateiros foi efetuado aos 30 - 40 dias 
da sua inoculação, quando foram coletadas as ootecas presentes nas raízes. Con
firmada a identidade específica das fêmeas adultas, as massas de ovos foram co
l')cadas enl placas de Petri, contendo água destilada, para a eclo~ão das larvas 
do 2~ estágio em temperatura ambiente. Em seguida, os nematóides foram su
perficialmente desinfestados com bicloreto de mercúrio 1 :1000, durante 2 mi
nutos, e lavados subseqiientemente com água destilada esterilizada. de acordo 
rom o método empregado por C_.\i\IPELO e GALLI (1980). 

O nível de inóculo das mudas das pimenteiras consistiu de 6.000 nematóides/ 

vaso de 6 kg de solo. O critério para estab~lerimento desse nível de infestação 
foi calcado em trabalhos realizados por FERRAZ e SI-IAR~1A (1979). 

Para a inoculação dos nematóide~, foram preparadas alíquotas de Sml de 
água de~tilada contendo o número já conhecido de larvas do 2~ estágio e, após 
e:.,carificação do solo, os nelnatóides foram depositados, em 8u~pensão, na rizos
f,~ra das plantas. 
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5. Esquema experimental 

o estudo foi desenvolvido em condições de casa-de-vegetação, na~ dependên
c~as da Divisão de Zoologia do CEPEC. Os nematóide~ foram inoculado~ em pi
ml~nteiras cultivadas em solo com fertilidade natural e, também, em plantas cul- ' 
tivadas no mesmo solo sendo, no entanto, ~ubmetido à irrigação com a solução 
nutritiva de HOAG LAND e ARNON (1950). Esta medida visou eliminar o~ efei
tos de uma provável deficiência mineral no solo que pudesse, portanto, ma5carar 
a ação isolada dos nematóides no e~tado nutricional das planta~. Como não eram 
conhecidas as exigências nutricionai~ da pimenteira-do-reino, nas condições des
se estudo e idade das planta~ experimentadas, elegeu-~ a solução nutritiva de 
Hoagland como fonte de suprimento de elementos minerai~, a despeito da dispo
nibilidade dos minerais no solo. 

Assim sendo, o experimento constou de um fatorial 2x 2, sendo o delinea
mento inteiramento casualizado; para cada tratamento houve 6 repetiçõe~ e 1 
planta representou a unidade experimental. Os tratamento~ foram os seguintes: 

A -Solo com fertilidade natural/sem nematóides (F o No) 
B-F o +nematóide~ (F oN 1) 
C -Solo com fertilização/sem nematóides (F 1 No) 
D -F 1 + nematóides (F 1 N 1) 

Como os efeitos do nematóide das galhas sobre pimenteira-da-reino são mai5 
evidente~ a partn: de oito meses apó~ a infc~tação (FERRAZ e SHARMA, 1979), 
neste trabalho então, as folhas das plantas foram destacadas para determinação 
dos teore~ de nutrientes e clorofila total, 10 nleses após a inoculação de 1~1. incog
nita (14.9.78 a 14.7.79). As metodologias são descritas subseqüentemente. Os 
valores encontrados foram comparados com as medidas de crescimento da plan
ta (área foliar e pesos secos da raíz e parte aérea) e população final dos nematói
d~s no solo, estimada pelo método de OOSTENBRINK (1960). Diariamente as 
plantas eram irrigadas com 100 ml de água destilada por va~o até aos 3 meses de 
idade e, a partir desta idade, os vasos eram supridos com 150ml. 

6. Análises-de elementos minerais nas folhas 

A~ determinações dos elemento~ minerais nos tecidos foliares foram efetua
dos pela Divisão de Geociências do CEPEC e a metodologia de análise foi calca
d.i no trabalho de SANTANA et alii (1977). 

As folhae foram destacadas das plantas, lavada~ em água com uma solução 
detergente a 0,1% e enxaguadas 3 veze~ con~ecutiva~ com água destilada. Em se
guida, foram acondicionada~ em sacos de papel e introduzidas em e~tufa à 
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65 °C, com circulação de ar, durante 48 h, para de~idratação do~ tecidos folia
res. Uma vez moídas, as amostras foram digeridas em solução nitro-perclórica 
(5 ml de HN0 3 :1 ml HCI04 ) para determinação de P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, ~ln e 
Cu. 

O procesw de digestão consistiu da peMgem de 0,200 g de amo~tra de folhas, 
devidamente moída~, e adição de 5 ml da solução digestora em um erleruneyer 
de 125 ml; submeteu-se a aquecimento brando até completo desaparecimento 
do~ vapores nitrosos. O digerido foi então transferido para balão de 50 rnl con
tendo água quente (80 a 90°C) e 5ubmetido, con3eqüentemente, a resfriamen
to e filtragem. 

Do filtrado foram tomadas alíquotas de 0,5 ml, adicionados 10 ml de uma 
&>lução de lantânio a 0,1 %, para deterIninação dos teores de Ca, l\;lg, Zn, Cu, 
lVln e F e, por espectrofotometria de absorção atômica. O K foi detenninado 
por fotometria de chalna. Os teores de P foram quantificado~ por colorimetria 
pelo método do azul de molibdato. Para isso, foram tomadas alíquotas de 5 ml 
eOl balão de 50 ml e adicionados 5 ml da solução sulfomolíbdica concentrada 
(1 g subcarbonato de bi~muto, água, 138 mI de H2 S04). E~ta wlução foi mistu
rada a uma outra constituída de 20 g de molibdato de amônio dissolvidas em 
~gua e completada para 1 litro. Em seguida acre~centaram-se 2ml da solução de 
ácido ascórbico a 2%, completou-~e o volume e, 30 minutos após, foi efetuada a 
leitura em e~pectrofotômetro "Spectronic 88 ''', comprimento de onda 725 nm. 

7. Análises estatísticas dos resultados 

Os valores obtido~ do peso seco da planta (raiz e parte aérea), área foliar, 
conteudo de clorofila total, teores de nutriente~ na~ folha~ e ab~isão foliar, fo
ram submetidos a uma análise de variância em esquema fatorial 2 x 2 e delinea
mento inteiramente casualizado, conforme ~guinte esquema: 

c.v. G.L. 

Tratarnento5 (3) 
• Nematóide~ (N) 1 
• Fertilização (F) 1 
• Interação N x F 1 
Re5íduo n-4 

TOTAL n-1 
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Dentre as variáveis estudada~, aquelas que m05traram interação significativa 
entre o~ fatores nematóides (N) e fertilização (F), demonstrando assim que o 
comportamento de um fator depende da pre~ença ou ausência do outro, foi efe
t lado o de5doLramento das somas de quadrados da interação para estudar os 
casos: 

I & Efeito do fertilizante sob a ação dos nematóide5 (F + F x N), e 

II - Ação dos nematóides sob o efeito do fertilizante (N + F x N). 

o esquema que segue ilustra os dcsdobramentos efetuados, sendo que os 
números O (zero) e 1 (um) representam Hau5ência" e '~presença ", respectiva
mente, do fator considerado. 

c.v. G.L. 

F+(FxN) (2) 
F/No 1 
F/N I 1 

N+ (F x N) (2) 
N/Fo 1 
N/FI 1 

As provas de 5ignificância foram efetuadas empregando-se apenas o te~te F, 
desde que existia 1 (um) grau de liberdade por de~obramento, sendo considera
da~ as médias de interações N oF o, NoF I , N 1 F o e N 1 FI, como e~uematizado 

a ~eguir: 

~l 

A~ demai~ variáveis e~tudadas, onde foi constatada interação entre nematói
des e fertilização, foi utilizado também o teste F para comparação das médias 
marginais dos tratamentos No, N 1 , F o e FI, como demonstrado a 8cguir: 
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RESULTADOS 

1. Multiplacaçlo dos nematóides 

Os re~ultado~ finais obtidos confirmaram a grande mIscetibilidade da pimen
teira-do-reino a Meloidogyne incognita, tendo em vista a notável multiplicação 
da população dos ho~pedeiro, conforme 08 valore~ do fator de multiplicação 
(Fm), que variaram de 1846 a 23,2 vezes (Quadro 2). 

Quadro 2 - Multiplicação de Meloidogyne incognita na rizo~fera de pimenteira
do-reino (Piper nigrum L.), 10 meeee apóe a inoculação. 

Tratamento~ 

A - Fo No 
B - Fo N1 

C - FI No 
D - FI N 1 

Número de larvas/6 kg de solo 
População inicial População final 

(Pi) (Pf) 

6.000 139.300 

6.000 111.680 

2. Crescimento das plantas 

Fator de 
multiplicação (Frn) 

Pf/Pi 

23,2 

18,6 

Nas condiçõe~ desse e~tudo· não foi encontrada interação significativa entre 
nematóides e fertilização quanto a08 parâmetros de crescimento: pesos secos da 
raiz e da parte aérea foliar. das plantas. Portanto, a ação de M incognita sobre o 
crescimento da pimenteira-do-reino não foi influenciada pela fertilização com a 
solução nutritiva de Hoagland. 

Os dados obtido~ (Quadro 3) revelaram que o nematóide das galhas é patogê
nico à pimenteira-do-reino, pois ae plantas infewdas tiveram reduções altamen-
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te ~ignificativas (p = 0,01) no ~eu cregcimento, quando comparadas com as te~ 
temunhas. 

A.lém dis&> , pode-se assegurar que a~ planta~ não responderam à fertilização, 
tendo em vi~ta que não houve diferença~ no cre~imento da~ planta~ cultivadas 
em wlo com fertilidade natural ou em solo fertilizado. 

Quadro 3 - Efeito de Meloidogyne incognita e fertilização no crescimento de pi
menteira-do-reino (Piper nigrum L.), 10 meses após a inoculação. 

Tratamentos 
Raiz 

No 8,58 
Nematóides (N) 

NJ 5,19 

Valor F 14 75** J , 

Fo 7,34 
Fertilização (F) 

NI 6,57 

Valor F N.S? 

C.V.% 13,55 

1 = ~ignificativo a 1 % de probabilidade. 

2 = não eignificativo. 

Peso seco (g) 

Parte aérea 

49,34 

28,12 

37 23** , 

39,27 

39,30 

N.S. 

5,40 

3. Teores de Elementos Minerais nas Folhas 

3. I. Fósforo e Potássio 

Aérea foliar 
(cm2

) 

1.876,66 

991,28 

18,61 ** 

1.490,65 

1.422,40 

N.S. 

4,62 

Não houve interação dos fatores nematóides e fertilização desse modo, consi· 

derando-se as médias marginais para a avaliação dos efeito~ independentes doe 

f.ttore~, verificou-~ que oe nematóide~ exerceram um efeito marcante na redu
ção das concentrações de P e K das folhas (Quadro 4). 

Os nívei~ de~8e! nutriente~ na! plantas foram ~everamente reduzidos (p = 0,01) 

quando em presença de M incognita. Por outro lado, em relação à aplicação da 
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Quadro 4 - Efeito de Meloidogyne incognita e fertilização nos teoree de P e K 
(% na matéria ~eca) da~ folha~ de pimenteira-dó-reino (Piper nigrum L.), 10 me
~s após a inoculação. 

Tratamento~ Fó~foro Potássio 

No 0,2869 1,3419 
Nematóidee (N) 

N I 0,1008 0,7097 

Valor F 15,47 *-x. I 11,33-::* 

FO 0,1260 0,6206 
F ertilização (F) 

FI 0,2617 1,4236 

Valor F 6,29 -i.' 2 18,25 '::.* 

C.V. % 29,67 21,26 

I = significativo a 1% de probabilidade. 
2 = ~ignificativo~ a 5% de probabilidade. 

:5Olução nutritiva, as plantas responderam à fertilização com aumentos significa
fvos nos níveis de P e K nas suas folhas. sendo que a resposta ao K foi altamen
t~ significativa. 

3.2. Cálcio e magnésio 

Os -dados contido~ no Quadro 5 revelam yue , ao contrário dos outros elemen

tos minerais, o teor de l\lg nas folhas foi significativamente (p = 0,01) aumen
tando em decorrência do ataque de M. incogn ita. A.s plantas fertilizadas, por sua 
vez, não responderam à aplicação da solução nutritiva com a elevação do nível 
desse nutriente; foi ob~ervado, em contrapartida. llln pequeno-decréscimo. Não 
foi encontrada nenhuma interação entre nematóides e fertilização quanto aos 
ní vei~ de 1\1g nas folhas. 

Em relação ao cálcio contudo, os fatore~ N x F interagiram para alterar a sua 
concentração nas folhas da planta. Assim, pelos desdobramentos das somas de 
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(Juadro 5 - Efeito de MeloiJogyne incvgnita e fertilização no teor de I\lg (% na 
Inatéria seca) das folhas de pirnentcira-do-reino (Piper nigrum L.), 10 rnescs apôs 
a inoculação. 

Tratarnenlos 

No 
\crnatóidcs (N) 

N1 

Valor F 

Fo 
F ertilização (F) 

FI 

Valor F 

C.V.% 

1 = Significativo a 1 % de probabilidade. 
2 = não significativo. 

l\lagnésio 

0,8524 

1,2498 

8.86 *.;:.1 

1,1543 

0,9479 

N.S. 2 

17,08 

quadrados da interação (Quadro 6) oh~ervou-~ que os nematóides produziram 
aumentos altamente significativos (p = 0,01) em Ca quando a pimenteira-do-rei
no não foi fertilizada (F /N 1 e N/F o), Com a aplicação da solução nutritiva (N/ 
FI) a~ plantas infestadas responderam ao parasiti8l1l0 do nematóide das galhas 
com pequenos acréscimos nos níveis de Ca. A fertilização das plantas (F/No), 
exclusivamente, não proporcionou aumento~ ~ignificativ08 desse elemento mi
neral nas folhas. 

3.3. Zinco, Manganês, Cobre e Ferro 

A.s anlálises de variância dos dados analíticos foliares revelaram que não ocor
r:u interação entre o~ nematóides e fertilização, quanto aos teores de Zn, l\tln, 
Cu e F e. As variações encontradas nos níveis desses minerais (Quadro 7), foram 

de\'idas à ação de M. incognita; este parasito reduziu significativamente a5 con
centrações de Zn, Mn e Cu das folhas de pimenteira-do-reino. Quanto ·ao Fe, 
embora os níveis nas planta~ infestadas tenham sido inferiores áqueles encontra
do~ na~ plantas testemunha, a diferença não foi significativa. 
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Quadro 6 - Efeito de Meloidogine incognita e fertilização no teor de cálcio (% 
na matéria seca) das folhas de piluenteira-do-reino (Piper nigrunt L.), 10 Ineses 
após a inoculação. 

Tratalnentos Cálcio 

2,808 

2,876 

Valor F N.S. 1 

F+ (F x N) 
w;) 

o 
"'O • N1 Fo 9,520 L.c 
""C 

" F/N1 ::s 
cr N1 FI 3,983 
~ 

""C 

" e 
Valor F 11,011 **2 ~ 

..s 
""O 
o Fo No 2,808 .., 
= N/Fo ~ 

e 
..s Fo N1 9,520 a... ...o 
o 

""O 
tf.) 

~ Valor F 21,639** O 
N+(FxN) 

FI No 2,876 
N/FI 

FI N1 3,983 

Valor F N.S. 

C.V. 21,24 
» 

= não significativo. 
2 = significativo a 1 % de probabilidade. 
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(.!uadro 7 - Efnito de Meloidogine incogllita e fertilização nos teores de Zn, 1\ln, 
(.u e Fe das folhas de pirllenteira-do-rcino (Ytper nigrum L.), 10 Bleses após a 

illuculação (valores cxpressos em Pl'ln). 

'I-ra ta Ii Icnt()s Zinco 

No 26,20 

\t'lllatúidcs (N) 

N1 15,30 

\ alor F 7,12 *1 

Fo 19,33 

Fertilização (F) 

FI 22,16 

\"alor F N.S. 

(" \" 7r '. . ( 15,13 

= Significativo a 57r. de proLabilidadc. 

2 = Significativo a 1'1r de prohabilidade. 
3 = l\ão significativo. 

Cobre Ferro 

347,28 26,28 122,67 

178,80 17,54 93,09 

22,59*7:·2 4,23* N.S. 3 

237,64 18,65 127,39 

288,43 25,16 91,05 

N.S. N.S. N.S. 

6,08 13,51 13,02 

A. fertilização das plantas, independente da prc~ença dos nematóides., não 

produziu aUlllentos significativos nos teores dC5ses micronutrientc5 nas folhas 

mas. com exceção do F e. foi observada uma tendência para acúmulo de todos 
f'le~. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

I. Efeito de ~leloidogyne incognita no teor dos Elementos Minerais e 
-Crescimento das Plantas. 

1 .1 . Teores de cálcio e magnésio 

:\umentos no~ teores de Ca e i\lg têm sido registrados por vários pesquisado
rt'~ ('OlHO resposta à infe5tação de Jleloidogyne incognita (CIIIT\VOOD et alii, 

Itr):!: \lAlTNG e JE~KINS, 1959 e IItIZAH.RY et alú, 1971) ou de outras es-
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pécies de nematóides como Globodera rostochiensis (TRUDGILL et alii, 1975 
e TRUDG ILL, 1980), Longidorus leptocephalu5 e Tylenchorrynchus ~p. 

(EV AN S e FRAN CO, 1979). 
Os acúmulos desse~ minerais em planta~ infe~tadas foram atribu ídas por 

TRUDGILL et alii (1975) como um efeito da reduzida concentração de K nas 
plantas. No caw, em particular, da pimenteira-do-reino foi registrado que efeti
vamente, M. incognita afetou a absorção do K, como demonstrado pelas análises 
foliare~ (Qu,adro 4). De~~e modo, os elevado~ teore~ de Ca e Mg encontrado~ na~ 
folha~ pode ser parcialmente explicado pela insuficiência de K na planta. 

Mais recentemente contudo, EV ANS e FRANCO (1979) propuseram que o 
acúmulo de Ca poderia ~er re~ultado da menor eficiência do uso da água de uma 
planta infestada. Segundo eles, uma planta que u~ ineficientemente a água, em 
t~rmos de aumento na quantidade de matéria seca por unidade de volume de 
água transpirada, tende a acumular maior quantidade de Ca. Assim desde que a 
taxa de absorção de Ca seja afetada pela transpiração das plantas (E V AN S e 
~~CO, 1979) e como plantas atacadas por nematóide~ tendem a aUlnentar a 
sua tran~piração dependendo do e~tágio de infestação, idade da planta ou dispo
nibilidade de água no solo (ODIHIRIN, 1971), é po~sivel admitir que a infesta
ção de M incognita, no! eetágio~ iniciais, tenha i~crementado a tran~piração e 
provocado na! pimenteira~-do-reino uma reação de defeM obrigando-a~ a usar 
mais água para manter o seu equilfbrio metabólico; presumivelmente, mais água 
foi requerida pela~ plantas infestadas para corresponder a uma unidade de au
ml~nto no peso seco e, con~eqüentemente, maior quantidade de Ca foi deposita
d.l nas folha~. 

Outro aspecto que tem sido considerado nessa relação ataque de nematóides 
e acúmulo de Ca, é a tolerância da~ plantas à seca e aos nematóides fitopatogêni
cüs. IRIZARRY et alii (1971), por exemplo, observaram que variedades de fei
joeiro (Phaseolus vulgaris) re~pondiam diferentemente ao ataque de M incognita; 
assim, o Ca foi aumentado apenas na variedade Ro~ita, considerada su~cetÍvel a 
ee~e patógeno, e foi ~ignificativamente reduzido na variedade resistente PI 
165.435. Variedade~ de batata que acumularam menos Ca quando cultivada~ em 
~lo d&e~provido de Globodera rostochiensis, sofreram menor perda de produção 
quando cultivada~ em solo infe~tado (EV ANS e FRANCO, 1979). E~te re~ulta
do foi considerado pelos autores como indicação de que as variedades que acu
mularam pequenas quantidade~ de c:a, são, talvez, tolerante~ à seca e, por isso, 
têm maior produção. Esta tolerância à seca está relacionada c.om a profundida
de do sistema radicular; ou seja, uma planta que possui raízes mais l!rofundas 
explora maior volume do solo e apresenta, desM forma, maior habilidade para 
resistir às seca~. Com o ataque de nematóide~, as raízes são consideravelmente 
reduzidas no ~eu crescimento e iS80 implica em restrições na profundidade e vo-
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lime de solo explorado, em menor eficiência no uso da água e, como con8eqüen
ria. o acúmulo de Ca. 

\0 caso das pimenteira~-do-reino, o acentuado acúmulo de Ca e Mg pode ~er 
uma evidência da menor eficiência no uso de água pelas plantas e, conseqüente
rnente, menor habilidade para remstir às secas, tendo em vista o reduzido ~iste.
ma radicular das plantas infestadas. 

O fato de ter ~ido encontrado maior teor de Ca nas plantas cultivada! em so

lo com fertilidade natural, comparadas com as plantas que receberam a solução 
nutritiva, pode ser explicado pelo fato de que, ao final do experimento, a popu
laç ão de M illcognita na rizosfera das plantas fertilizadas (Quadro 2) foi menor 
em relação às plantas não fertilizadas. 

Cn} melhor entendimento dessa inter-relação entre nematóides, acúmulos de 
Ca e ~lg e tolerância das plantas à seca, será valioso p~ra programas de melhora
mento vegetal; como afirmaram EVANS e FRANCO (1979) as técnica~de identi
ficação e seleção do fator tolerância aos nematóides requerem muito tempo e 
~o trabalhosa~, pois envolvem a inoculação das plantas e acompanhamento do 
cre~imento vegetal e da reprodução dos nematóide!, ao passo que uma simples 
diagnose para averiguação de acúmulo de Ca e Mg seria u!3da mais facilmente. 

1.2. Teores de fósforo, potássio, zinco, manganês, cobre e ferro. 

Foi notável a relação entre o ataque de M. incognita e os teore! de P e K nas 
folhas das plantas pois, sempre que o nematóide esteve presente, ocorreu uma 
~ignificativa redução (p = O ,O 1) desses nutrientes. Esses resultados coincidem 
com aqueles obtidos por OTEIFA (1952), OTEIFA e ELGINDI (1962), 
JE~KINS e MALEK (1966), BERGESON (1968) e HAQUE et alii (1972). Ou
tros investigadores, todavia, têm encontrado diferentes resultados com outras 
e5pécies vegetais infestadas por nelnatóides das galhas t quando ela~ tendem a 
acumular o P e K nas folhas (CHITWOOD et alii, 1951); HUNTER, 1958; 
\L>\C!'JG e JENKINS, 1959; IRIZARRY et alii, 1971 e NASR et aUi, 1980) ou 
rnesmo serem indiferentes à infestação quanto aos níveis desse! minerais 
(~H}\FIEE e JENKINS, 1963; BERGESON, 1966 e ISMAIL e SAXENA, 1980). 

Em relação aos micro nutrientes, foi confirmado que M. incognita efetiva
rnente altera a taxa de absorção e translocação do Zn, IVIn e Cu, embora o~ nÍ
\"ei~ de F e não diferi~sem estatisticamente das testemunhas. Outros investigado
res têm obtido essas mesmas respostas com outras cultura~, a exemplo de 
I)ASGlJPTA e DEB (1969), l\lACEDO et alii (1974) e AReIA et alii (1976) ou 
rt>~ultados não coincidentes como os de NASR et alii (1980). 

Essas respostas diferenciais demonstram que a concentração de elementos 
rninerais pode aumentar ou diminuir nas plantas infestadas, dependendo da com-
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binaçãO. particular nematóide/ planta hO.spedeira, da severidade e duração. da in

festação., COIUO. su6eridO. pO.r DA VIDE e TRlANTAPI1YLLOU (1967) ou de O.u

trO.s fatO.res biO.lógicO.s cO.mO. idade do. hO.spedeirO. (OTEIF A e ELG INDI, 1962). 

No. trabalho. de OTEIF A (1952), váriO.s tatO.res fO.ram cO.nsideradO.s para ex

plicar O.S efeitO.s de .l~. incognita na redução. do. cO.nteúdO. mineral da planta hO.s

pedeira: 
I. O sistema radicular de plantas infestadas é muito. reduzido. e, pO.r isso, 

absorve nutrientes de um menO.r vO.lume de solo; 

11. A formação. de galhas, cO.mO. resultado. do. parasitismo., envO.lve O. tecido. 

vascular das raízes e isso. implica em interferência na translO.caçãO. de nu

trientes; 
111. A afinidade do. nematóide cO.m O. sistema radicular re8ulta, presumivel-

mente, em alteração. da atividade Inetabólica da planta; 

IV. O usO. de elementos minerais, pelo. nematóide, na sua nutrição. e produ

ção. de O.VO.S, pO.de explicar as diferenças no. cO.nteúdO. de nutrientes das 

plantas. 
Desse mO.dO., a di~cussãO. dO.s resultadO.s deste trabalho., CO.m re~peito aO.s re

duzidO.s teO.res de P, K, Zn, IVln, Cu e Fe nas folhas da pimenteira-do-reinO., foi 

calcada, fundamentalmente, nas quatro. prO.pO.sições cO.nsiderada~ pO.r OTEIFA 
(1952). Assim vejamos: 

l-Redução do sistema radicular 
É bem cO.nhecida a relação. entre O. ataque dos nematóides das galhas e a 

redução. do. ~istema radicular da planta hO.~pedeira (CHITWOOD et alii, 1951, 
1952; MAUNG e ]ENKINS, 1959; SIIAFIEE e]ENKINS, 1963;BERGESON, 
1968; SINGH, 1975; LEHMAN eSOTKES, 1979; FERRAZ e SHARMA, 1979; 
RAUT e SETl!l, 1980). 

Certamente O. reduzido. sistema radicular resulta em explO.raçãO. de menO.r vO.

lume de ~O.lO., O. que tO.rna a planta infe5tada menO.s apta a absO.rver maiO.res quan

tidades de água e nutriente~. E admi~~Ível, assim, afirmar que O.S danos ao. sis

tema radicular da~ pimenteiras-dO.-reinO. tenha limitado a absorção. de nutrientes 

essenciais para O. de~envO.lvimentO. da~ planta~, incorporando quantidades infe

riO.re~ à demanda fisiO.lógica. 

lI-Danos aos tecidos vasculares da planta 

É bem conhecido. que O.S nematóides fito parasitos alteram O. prO.cesso de ab

sorção e tran~IO.caçãO. de nutrientes em plantas infestadas. Uma das explicações 

para essa alteração. é aquela cO.nsiderada pO.r BERGESON (1966), O. qual presu
miu que os acúmulO.s de nutrientes O.bservados em raízes infestadas era devidos 
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a uln bloqueio mecânico ou modificação do si5tema vascular, resultando em re
duzida translocação dos nutrientes para as folnas. Todavia, BERGESON salien
tou que a mobilização de nutrientes para o local de infe~tação foi o mecanismo 
mais importante para explicar o acúmulo de nutrientes em raízes com galhas, 
muito rnais que o bloqueio do si~tema vascular. 
OT~IFA e ELGINDI (1962), por exemplo, já haviam afirmado que nos está

gios iniciais da infestação, M. javanica estimulava a planta a produzir novas raí
zes, ao invés de increInentar o desenvolvimento vegetativo. Como as raízes re
centemente diferenciadas são tecidos meristemáticos ativos, ela~ são capazes de 
absorver muito mais nutrientes e, desse modo, no período inicial de atatIue dos 
nematóide~, não só aumentou a ~uperfície de ab50rção das raízes, como as ga
lhas fOflnadas tiveram hahilidade também de absorver minerais. Com o desenvol
vimento subseqüênte das galhas contudo, estas não puderam translocar adequa
das quantidades de nutrientes para as regiõe~ em crescimento vegetativo e isso 
resultou em acúmulo de minerais e, con~eqüentemente, reduzida translocação 
para as folhas. 

AdlJlitindo-se a ocorrência de vigoro&>s sincício~ no cilindro va~ular de raí
zes de pimenteira-do-reino infestadas por M. incognita resultando no seu colapso 
(FREIRE e SANTOS, 1978), e a obstrução do~ vasos de xilema e floema pelo 
fungo F'usarium solani f. piperis em plantas de pimenta-do-reino infestadas por 
J1. incognita (LOPES e LOWELLO, 1979), depreende-se que este~ fatore~ po
dem exercer influência considerável no mecanismo de absorção e translocação 
de nutrientes em piment~iras-do-reino no campo, atacadas pelo nematóide das 
galhas. 

li-Distúrbios na fisiologia da planta 

As alterações na fisiologia da pimenteira-do-reino, em decorrência da infesta
ção de M. incognita, seriam também os fatores responsáveis pelos reduzido~ 
teores de P, K, Zn, l\ln e Cu nas folhas das plantas infestadas. 

Certamente, como propôs OTEIF A (1952), a afinidade dos nelnatóide~ com 
as raízes altera a atividade metabólica da planta e essa alteração, segundo BE1{
l;ESON (1966), resulta em mobilização de nutrientes para o local de infestação. 

Este fato, aliás, foi considerado por este autor como o mecanismo lnais mlpor
tante para explicar não só o acúmulo de nutrientes nas raízes com galhas mas, 
conseqüentemente, a reduzida translocação para as folhas. 

Esse processo de mobilização de nlÍnerais para o local de infe~tação tem ~ido 
considerado como um processo simplesmente de redistribuição de recursos na 
planta (BERGESON, 1966) ou como uma possibilidade de que o mecaniSlllO 
hiol{uímico e fisiológico da planta esteja intensificado para atender a demanda 
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de nutrientes no local de infestação (\VALLACE, 1973). O certo é que os locais 
infestados têm uma atividade metabólica maior. onde é aumentada a atividade 
dos ênzimos (KANAN, 1967; VEECI1 e ENDO, 1969 e 1970) e inten~ificada~ 
as reações celulares (PAULSON e WEBSTER, 1970) e a síntese de RNA e DNA 
(RUBINSTEIN e O\VENS, 1965; IStllBASIII e SlIL\lIZU, 1970). 

O mecanismo pelo qual os nema tóide5 alteram a fisiologia do hospedeiro e, 
conseqüentemente, a taxa de absorção e translocação de minerais não tem sido 
bem entendido. 

IV -Consumo de elementos minerais por nematóides 

As evidências de que o~ nematóides fitopatogênicos utilizam, de certa forma, 
elementos minerais em sua nutrição e produção de ovos foram fornecidas por 
CIIITWOOD et alii (1952), 4uando eles consideraram esse fato para explicar, 
em parte, os reduzidos teores de Mg e F e em plantas infestadas com o nematói
de das galhas. 

OTEIF A (1952) também encontrou que a taxa de oviposição de M. incognita 
aumentou correspondentemente com o aumento do suprimento de K nas plantas, 
concluindo que provavelmente o nenlatóide faz uw do K na sua nutrição e pro
dução de ovos. As plantas, em contrapartida, apresentaram reduzidos teores 
de K. 

Outras evidências de que os nematóides fazem uso de elementos minerais 
foram Inostradas por DAVIDE e TRIANTAPIIYLLOU (1967), BIRD (1970) e 
HAQUE et alii (1972), quando ele5 confirmaram que a taxa de crescimento de 
AJ. incognita é bastante reduzida, quando esse parasito ataca planta com insufi
ciência de nutriente~. 

Es~as informações deixam claro que os nematóides são beneficiados, em 
algum grau, pela disponibilidade de elementos minerais no hospedeiro e, esse 
benefício poderia resultar, presumivehllente, eiD baixas concentrações de nu
trientes na planta. O consumo de elenlentos minerais pelos nematóides poderia 
ser também uma das prováveis explicações para os reduzidos teores de nutrien
tes na pimenteira-do -reino infestada por M. in cognita . Contudo, não se poderia 
revestir essas observações de muita importância pois, mesmo nas pesquisas 
de CHITWOOD et aUi (1952), foi admitido que apenas quantidades insignifi
cantes de elementos minerais são utilizados pelos nematóides; segundo eles os 
distúrbios na fisiologia da planta decorrentes do ataque desses parasitos, seriam 
os fatores responsáveis pelo desarranjo no mecanismo de absorção e translocação 
de minerais pela planta. Até mesmo DROPKIN e KING (1956), quando relata
ram que M. incognita acrita usou mais de 10% do P total do hospedeiro foram, 
no entanto, conclusivos ao afirmarem que a condição enferma de uma planta de 
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tOlllate infestada não era devida ao uso de P do hospedeiro, pelo parasito. Outras 
evidências de que a quantidade de minerais nos tecidos nematóides é desprezí
vel foram fornecidas também por SlfAFIEE e JENKINS (1963) e JENKINS e 
\IALEK (1966). 

Pelo exposto, ficou caracterizado que M. incognita altera, de alguma forma, 
o processo de ahsorção e translocação de P, K, Zn, Cu, 1\ln e F e em pimenteiras
do-reino e os ~intomas de deficiência mineral podem ~er um reflexo d05 danos 
fí~icos às raízes (menor tamanho e obstrução do tecido vascular), da alteração 
na fisiologia da planta ou, em pequena parte, do consunlO de elementos minerais 
pelos nematóides. 

Permanece a dúvida, contudo, ~e a reduzida concentração desse~ minerais nas 
folhas é a principal causa do limitado crescimento das pimenteiras (Quadro 3) 
pois, como afirmou BERG ESON (1968), os registros na literatura não têln !nos
trado esta relação para outros cultivos. Em ~uas pesquisas ele delnonstrou que a 
concentração de minerais em tomateiros infestados por nematóide~, nlesmo 
abaixo das plantas testemunhas, estava dentro dos limites necessários para um 
crescimento normal. Como exemplo, plantas infestadas que apresentavam 682 
ppnl de 1\111, uma quantidade 31 % menos que as testemunhas, ma5, no entanto, 
esta concentração e5tava acima da faixa normal (70 a 398 ppm) exigida pelas 
plantas. 

É imprescindível, portanto, que se conheçam as exigências de nutrientes e 08 
níveis críticos de deficiência nas folhas da pimenteira-do-reino, que correspon
daIn em prejuízos no desenvolvimento das plantas. Esta infornlação poderá elu
cidar a questão. 

2. Efeito da Fertilização no Teor dos Elementos Minerais e 
Crescimento das Plantas 

A fertilização da pimenteira-do-reino não alterou a conccntração de Ca, i\1g, 
Zn, Cu, 1\ln e Fc nas folhas embora, com exceção de ~lg e Fe, [05senl encontra
dos teore5 um pouco superiores àquele~ da~ plantas cultivadas em solos com fer
tilidade natural. A ausência de resposta à aplicação da solução nutritiva, quanto 
aos níveis desses minerais na folha, pode ser atribuída, po~ivelmente, à di5poni
bilidade deles no solo enl condições naturais (Quadro 1). A despeito disso, a 
adubação de pimentais é uma prática rotineira em condições de campo e, corno 
o solo utilizado nesta pesquisa foi coletado em pimentais cstabelecidos, não se 
descarta a possibilidade de que os elementos minerais no solo estivessem à uln 
nível que satisfizesse às exigências nutricionais das piJuentciras até aos 10 meses 
de idade. Desse nlodo, e com base nessa premissa, não se poderia esperar que a5 
plantas respondessem à fertilização com maior crescimento. Efetivamente, nào 
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houve diferenças no crescimento das pimenteiras-do-reino cultivadas em solo 
com fertilidade natural ou fertilizado (Quadro 2). 

Com relação ao P e K todavia, foi demon~trado que as planta~ responderam 
à fertilização com aumento nos teores de ambos os nutriente~ nas folhas (Qua
dro 4). A resposta ao K foi notável e este resultado é compatível com as obser
vações de WAARD (1969), SIM (1971), CHIBA e TERADA (1976) e KATO 
(1978) pois eles afirmaram, com base nas exigências nutricionais e exportação 
de nutrientes através da produção, que a pimenteira-do-reino retira grandes 
quantidade~ de nutrientes do solo, notada~ente N e K, sendo a seguinte a ordem 
de importância: N/K > Ca > l'vlg > P. Como as plantas, neste caso, responderam 
à fertilização com aumentos altamente significativos nos teores de K, dever-se-ia 
e~perar um aumento correspondente no seu crescimento. Este efeito, contudo, 
não foi encontrado, nas condições desse estudo, e presume-se que as pimenteiras 
possam ter absorvido as quantidades adicionai~ de K, aumentando o seu teor nas 
folhas ao nível de "consumo de luxo "~f 

Co~ respeito à concentração de nutrientes nos tecidos das planta~, EPSTEIN 
(1975) mostrou que existe uma zona de deficiência nutricional em que os ní
veis dos elementos minerais nos tecidos estão abaixo de uma "concentração 
crítica ", e onde o crescimento das plantas aumenta em função da di~ponibilida
de do nutriente no substrato. Todavia, segundo afirmativa do autor, existe tam
bém uma "zona de transição acima da qual a ab&>rção do elemento cresce me
diante fornecimento adicional do mesmo; entretanto, o nutriente deixa de ser 
o fator limitante do cre~imento que permanece constante. Como 
con~qüência, as quantidadee adicionai3 absorvidas aumentam a concentração 
do nutriente no tecido aos níveis de "consumo de luxo ". 

Desse modo, as quantidades adicionais de P e K, fornecidas pela solução nu
tritiva de Hoagland, foram absorvidas pela pimenteira-do-reino aumentando, 
assim, a concentração desses minerais nas folhas aos níveis de "consumo de lu
xo" e sem corresponder, entretanto, em aumentos no crescimento. 

Outras interpretações para esse~ resultados poderiam, também, ser conside
radas. Por exemplo, a aueência de reeposta no crescimento da8 plantas fertili
zadas poderia ser atribuída à disponibilidade de N no solo, haja vi~ta que na es
cala de importância para a cultura da pimenta-do-reino esse nutriente figura 
também como um dos principais. Desse modo, a exemplo do raciocínio empre
g.-~do para oCa, Zn, Cu e 1\Iln, a quantidade de N no solo poderia eetar a um ní
vel que sa.tisfizesse às exigência3 das plantas e estas não re~poderiam à fertiliza
ção nitrogenada~ mesmo sendo o N o fator limitante do crescimento. Para con
f; rmação de~M afirmativa, seria extremamente necessária a. diagno~e foliar para 
averiguação dos teores de N nas folhas das plantas e, neste trabalho, não foram 
feitas análisee para nitrogênio. 
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:\.~ interpretações aqui consideradas, para ambo~ os casos, são hipotéticas e, 
como tal, carecem de pesquisas adicionais na ál'ea de nutrição mineral da pimen
teira-do-reino, notadamente quanto às exigências nutricionais de plantas dessa 
idade. As informações de pesquisas Bubseqüentes poderão elucidar muitas ques
tões e fornecer conclusõe~ mais precisa~. 

CONCLUSÕES 

1. O nematóide das galhas ftle lo idogyne incognita é patogênico à pimenteira-do
reino, pois reduz o seu desenvolvimento. 

~ . :\ suscetibilidade de pimenteiras-do-reino a AI. incognita foi confirmada pela 
notável Inultiplicação do inóculo inicial, que variou de 18,6 a 23,2 vezes, 10 
rne5es após a inoculação. 

J. A.s plantas responderanl ao atayue dos nernatóides com aumentos nos teores 

de Ca e l\lg, reduções enl P, K, Cu, Zn, IVln e foram indiferente~ à infe~tação 
quanto aos níveis de Fe nas folhas. 

-t.. Os efeitos patogênicos ~obrc as planta5 foram devidos exclusivamente à ação 
de 1~1. incognita, e esses efeitos não foram amenizados pelo 3uprimento de 
nutrientes . 

. ). A. fertilização com a solução nutritiva de Hoagland não influenciou no cre~
cimento das pimenteiras-do-reino, nas condições desse estudo. 

6. O reduzido crescimento das plantas aos 10 me~es de idade, pode ser parcial
mente atribuído à absorção e translocação de quantülades de nutrientes in
feriores às exigência~ fisiológicas do vegetal. 
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