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RESUMO 

ASSIS GOMES, Jorge Augusto. RESISTÊNCIA DE CLONES DE BATATA-DOCE A 

NEMATOIDES (Meloidogyne spp.). 2014. 77p. (Dissertação - Mestrado em Produção 

Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2014. 

 

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.)], é considerada uma planta rústica, no entanto, é 

suscetível a grande número de pragas e doenças. Os nematoides-das-galhas, Meloidogyne spp. 

estão entre as pragas mais destrutivas da cultura da batata-doce. São necessários trabalhos que 

explorem a variabilidade genética existente na espécie para se obter clones resistentes a esse 

fitopatógeno. O objetivo deste trabalho foi avaliar clones de batata-doce quanto à resistência 

aos nematoides-das-galhas. Foram conduzidos três experimentos independentes em casa de 

vegetação para testar a resistência dos clones de batata-doce quanto aos nematoides 

formadores de galhas, no período de novembro de 2012 a maio de 2013. Foram avaliados 63 

clones no delineamento experimental de blocos completos casualizados, com três repetições e 

seis plantas por parcela. Utilizaram-se inóculos de Meloidogyne incognita raça1, Meloidogyne 

incognita raça 3 e Meloidogyne javanica. A classificação dos níveis de resistência foi 

realizada de acordo com o fator de reprodução (FR) e o índice de reprodução (IR), relativo a 

cultivar de tomate Santa Clara, suscetível ao nematoide. Os resultados apresentados indicam 

que existe variabilidade genética dos clones para a resistência aos nematoides e, elevada 

proporção de clones de batata-doce apresentaram reação de resistência para as raças 1 e 3 do 

M. incognita e M. javanica. As classificações pelo fator de reprodução e índice de reprodução 

podem ser utilizadas para avaliações de níveis de resistência em clones de batata-doce, 

promovendo a distinção entre clones resistentes e suscetíveis. 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, resistência, fator de reprodução, índice de reprodução, 

nematoides. 

ABSTRACT 

ASSIS GOMES, Jorge Augusto. RESISTANCE OF SWEET POTATO CLONES TO 

NEMATODES (Meloidogyne spp.).   2014. 77p. Dissertation (Masters in Vegetable 

Production) – Universidade Federal Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2014. 

 

Sweet Potato (Ipomoea batatas (L.)), is considered a rustic plant, however, is susceptible to a 

lot of pests and diseases. The root-knot nematodes, Meloidogyne spp. are between the most 

destructive pests of sweet-potato culture. Studies are necessary to explore the genetic 
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variability of the existing specie, in order to obtain plant pathogens resistant clones. The 

objective of this paper was evaluating sweet potato clones resistance to root-knot nematodes. 

Three independent experiments were performed in greenhouses to test the sweet potato clone 

resistance to the root-knot nematodes, in the period of November of 2012 and May of 2013. 

Sixty-three clones were evaluated in the randomized blocks design, with three replications 

and six plants in each parcel. We use inocula of Meloidogyne incognita race1, Meloidogyne 

incognita race 3 e Meloidogyne javanica. The classification of the resistance levels were 

made according to the reproduction factor (FR), and the reproduction index (IR), relative to 

cultivar of tomato Santa Clara, susceptible to the nematode. The results indicate that exist a 

genetic variability of the clones to resist nematodes, and a high portion sweet potato clones 

presented a resistance reaction to the races 1 e 3 of M. incognita e M. javanica. The criteria 

for the classification of the reproduction factor (FR), and the reproduction index (IR), may be 

utilized to the evaluation of the resistance level of the sweet potato clones, promoting the 

distinction among clones resistant and susceptible. 

Key words: Ipomoea batatas, resistance, reproduction factor, reproduction index, nematodes. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A batata-doce é uma das plantas de raízes tuberosas mais cultivadas pelo homem nas 

regiões tropicais e subtropicais (Peixoto et al., 1999). No mundo inteiro, a batata-doce é a 

sexta cultura alimentar mais importante depois do arroz, trigo, batata, milho e mandioca. Nos 

países em desenvolvimento está incluída entre as cinco mais importantes culturas de interesse 

alimentar. Mais de 105 milhões de toneladas são produzidas mundialmente a cada ano, sendo 

95% oriundas de países em desenvolvimento (CIP, 2010). Sua utilização, no entanto, não se 

restringe somente à alimentação humana, sendo considerada de grande importância também 

na alimentação animal (Silva et., 2008; Viana et al., 2011) e, segundo Gonçalves Neto et al. 

(2011) embora ainda pouco utilizada, possui grande potencial para utilização na produção de 

etanol.  

Por ser considerada uma planta rústica, de fácil cultivo e baixo custo de produção é 

cultivada de forma geral por pequenos produtores de comunidades locais com baixo nível 

tecnológico, utilizando cultivares pouco produtivas, o que acarreta baixas produtividades 

(Souza, 2000; Oliveira et al., 2006; Silva et., 2008). A baixa produtividade brasileira está 

relacionada, entre outros problemas, aos poucos cuidados de manejo da cultura, ao plantio de 

materiais genéticos obsoletos e degenerados e ao uso de cultivares em sua maioria suscetível a 

pragas e doenças de solo (Marchese et al., 2010; Kalkmann et al., 2013). 

Dentre os fitopatógenos que atacam a cultura destacam-se os nematoides do gênero 

Meloidogyne, também conhecidos como nematoides-das-galhas, sendo considerados os mais 

importantes do mundo. Esses fitonematoides causam grandes perdas em culturas de interesse 

agronômico, atacando uma grande diversidade de espécies, o que reflete em baixa 

produtividade e grandes prejuízos para o agricultor (Neves et al., 2010). Várias espécies de 

Meloidogyne que infectam a batata-doce têm sido encontradas em campos de produção, 

incluindo M. arenaria, M. hapla, M. incognita e M. javanica (Silva et al., 2011; Pinheiro et 

al., 2012). 

Em escala global, Meloidogyne incognita é a mais importante espécie de nematoide 

que ataca a batata-doce, e a única espécie de Meloidogyne com distribuição global. 

Meloidogyne javanica é o segundo nematoide das galhas em ordem de importância que causa 

perda qualitativa à cultura da batata-doce, depois de M. incognita (Jatala, 1991). No Brasil as 

espécies prejudiciais mais importantes no cultivo de batata-doce são M. incognita raças 1, 2, 3 
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e 4 (Kofoid & White) Chitwood, 1949 e M. javanica (Treub) Chitwood, 1949 (Charchar 

&Ritschel, 2004). 

As medidas de controle dos nematoides, durante muito tempo basearam-se no uso de 

nematicidas, no entanto, devido aos problemas ambientais causados, requerer mão-de-obra na 

aplicação, apresentar alto custo e nem sempre apresentar eficiência na utilização, fez com que 

uso de cultivares resistentes se tornasse o principal método de controle. Sendo de grande 

importância econômica e provavelmente o método ambientalmente mais seguro e 

recomendado para o controle dos nematoides. 

A avaliação de clones de batata-doce com o objetivo de selecionar os mais resistentes 

às diferentes espécies e raças de nematoides poderá contribuir com o desenvolvimento da 

cultura, visto sua importante contribuição não somente para alimentação humana, mas 

também para a alimentação animal e produção de etanol. 

 Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar a resistência de clones de batata-doce 

pertencentes ao banco de Germoplasma da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM) quanto à resistência aos nematoides-das-galhas.  

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A cultura da batata-doce 

 

 

 A batata-doce é uma planta dicotiledônea e pertence à família Convolvulaceae que 

inclui em torno de 40 a 50 gêneros e mais de 1200 espécies. Primeiramente, a batata-doce foi 

descrita como Concolvulus batatas por Linnaeus em 1753, algumas décadas após, em 1791 

foi re-descrita como Ipomoea batatas por Lamarck (Huaman, 1987). 

 É o único membro da família Concolvulaceae que é hexaplóide, com 2n=6x=90 e 

também a única espécie da família cultivada para fins alimentícios (Cardoso et al., 2005). 

Segundo Silva et al. (2002), relatos do seu uso constam há mais de dez mil anos, com 

base em análise de batatas secas encontradas em cavernas localizadas no vale de Chilca 

Canyon, no Peru, e em evidências contidas em escritos arqueológicos encontrados na região 

ocupada pelos Maias, na América Central. 
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 Apesar de sua origem se encontrar nas Américas a batata-doce é cultivada em diversos 

países. A Ásia é hoje a maior região produtora de batata-doce do mundo com 

aproximadamente 80% da produção, 15% está localizada na África e 5% no restante do 

mundo (FAO, 2008). A China produz mais de 85 milhões de toneladas e é o maior produtor 

mundial desta hortaliça (CIP, 2010). No mundo inteiro, a batata-doce é a sexta cultura 

alimentar mais importante depois do arroz, trigo, batata, milho e mandioca. Nos países em 

desenvolvimento está incluída entre as cinco mais importantes culturas de interesse alimentar. 

Mais de 105 milhões de toneladas são produzidas mundialmente a cada ano, sendo 95% 

cultivadas em países em desenvolvimento (CIP, 2010). 

O Brasil é o principal produtor no continente latino americano, obtendo em 2011 uma 

produção de 544.820 t. em uma área de 43.879 ha, proporcionando produtividade de 12,4 t ha
-

1
. A região Sul apresenta-se como a maior produtora, seguida da região Nordeste e Sudeste, 

no entanto, as maiores produtividades 29.648 t. e 16.489 t. são obtidas nas regiões Centro-

Oeste e Sudeste, respectivamente. Minas Gerais se destaca com a produção de 46.653t. em 

2.672 ha de área cultivada (IBGE, 2011).   

A batata-doce apresenta elevado potencial de produção, por ser uma das plantas com 

maior capacidade de produzir energia por unidade de área e tempo (Kcal/ha/dia) (Soares et 

al., 2002; Cardoso et al., 2005; Silva, 2010). Apesar de apresentar elevado potencial 

produtivo, a produtividade brasileira ainda é baixa devido, dentre outros problemas, aos 

poucos cuidados de manejo da cultura, ao uso de cultivares em sua maioria suscetíveis a 

pragas e doenças de solo, e ao plantio de materiais genéticos obsoletos e degenerados 

(Marchese et al., 2010; Kalkmann et al., 2013). 

É uma planta tropical herbácea que possui caule do tipo ramas que se desenvolvem 

paralelamente ao solo, normalmente são verdes ou arroxeadas, chegando a alcançar de 3 a 5 

metros de comprimento, as folhas podem ser cordiformes, lanceoladas e recortadas, com 

pecíolos bastante desenvolvidos. As flores são hermafroditas, de colorações lilás ou 

arroxeadas, porém, auto-estéreis o que favorece a fecundação cruzada e obtenção de sementes 

de interesse por parte de melhoristas, sendo que para plantios comerciais a propagação 

assexuada por meio de ramas é a mais recomendada, por ser o método mais econômico e de 

maior praticidade. Embora seja uma planta perene é cultivada como anual (Edmond & 

Ammerman, 1971; Folquer, 1978; Filgueira, 2008; Cavalcante et al., 2009). 

A cultura apresenta três fases fisiológicas durante seu desenvolvimento, inicialmente 

ocorre o predomínio do crescimento da parte aérea e formação das raízes absorventes e aptas 
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a tuberização; em seguida o crescimento vegetativo e radial (tuberização); finalmente na 

última das fases prevalece a tuberização (Queiroga et al., 2007).  

As raízes se distinguem entre dois tipos, sendo uma responsável pela absorção de 

nutrientes e água, altamente ramificada e em grande quantidade, originária dos meristemas 

cambial, nós e entrenós, e neste caso, recebe o nome de raízes absorventes. As raízes aptas à 

tuberização, ou raízes de reserva, formam- se desde o início do desenvolvimento da planta, 

tem por origem os nós, são de espessura maior e apresentam baixa presença de raízes 

secundárias (Silva et al., 2008). 

 O principal produto comercial da batata-doce constitui-se das raízes tuberosas. As 

raízes comercializadas são envoltas por uma película externa fina, denominada casca, a parte 

interna é denominada polpa ou carne, ambas apresentam coloração variáveis, desde branca a 

roxo e apresentam-se com formato variando desde redondo, elíptico-redondo, elíptico, oval, 

oboval, oblongo, oblongo-longo, elíptico-longo, longo irregular, fusiformes ou alongados 

(Miranda et al., 1995; Silva et., 2008). As raízes tuberosas da batata-doce não apresentam um 

ponto de maturação específico, permitindo-se, assim, antecipar ou prorrogar o momento da 

colheita.  

A colheita deve ser cuidadosa, evitando-se ferimentos na periderme, pois as raízes são 

bastante suscetíveis a injúrias mecânicas, podendo comprometer a utilização de raízes 

colhidas e armazenadas (Miranda et al., 1995). No geral, são colhidas as raízes próximas ao 

peso de 300 gramas, contudo pode ser antecipada se houver perspectiva de dano significativo 

causados por insetos de solo ou broca-da-raiz. Normalmente, são classificadas como 

comerciais as raízes com peso entre 150 gramas a 800 gramas (Silva et al., 2002). 

 Quanto mais tempo a batata-doce permanecer no solo, maior será a possibilidade de 

infestação de pragas e doenças. Dentre as principais pragas destacam-se os nematoides do 

gênero Meloidogyne, também conhecidos como nematoides-das-galhas, sendo considerados 

os mais importantes do mundo. Esses fitonematoides causam grandes perdas em culturas de 

interesse agronômico, atacando uma grande diversidade de espécies, o que reflete em baixa 

produtividade e grandes prejuízos para o agricultor (Neves et al., 2010). 

A batata-doce é amplamente utilizada na alimentação humana, apresenta boas 

qualidades nutricionais, é fonte de energia, rica em fibras, minerais, vitaminas A, C e 

complexo B, além de possuir grandes quantidades do aminoácido metionina, que é essencial 

para o bem estar do homem (Miranda et al., 1987; Bovell Benjamin, 2007). Por ser um 

alimento que não contem glúten (substância presente em alguns cerais como trigo, centeio e 
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aveia) torna-se alternativa para alimentação humana de pessoas com doenças celíacas, doença 

provocada pela intolerância permanente às proteínas contidas no glúten (Rauen et al., 2005).   

A batata-doce pode ser ainda consumida de outras formas, podendo ser processada e 

utilizada para produção de farinhas, macarrão, féculas, açúcares, xaropes, fabricação de doces 

caseiros e industrializados, alimentos infantis e chips (Miranda et al., 1987; Savelli et al., 

1995; Massaroto, 2008). No entanto, o potencial de utilização da batata-doce na alimentação 

humana não se limita ao consumo das raízes tuberosas. As folhas e pecíolos frescos podem 

ser consumidos durante um longo período como qualquer outra hortaliça de folha, em saladas 

ou cozidos contribuindo para a redução do risco de desenvolvimento de doenças como câncer 

e doenças cardiovasculares (Chang et al., 2007). 

 Segundo Gonçalves Neto et al. (2011) embora pouco utilizada mas com grande 

potencial de uso, está a utilização da batata-doce para a produção de etanol. A batata-doce 

possui amido de alta qualidade e apresenta 14,72% de amido (base úmida), e rendimento 

potencial de amido de 2,9 t/ha. Sendo o amido a principal substância de reserva nas plantas 

superiores, e que os depósitos permanentes de amido nas plantas ocorrem nos órgãos de 

reserva, como é o caso de grãos em cereais (milho, arroz) e de tubérculos e raízes (batata, 

batata-doce e mandioca) a produção de álcool apresenta-se como um dos usos mais 

promissores para a batata-doce (Leonel & Cereda, 2002). 

 Além do amido, outro fator importante quando se deseja a obtenção de etanol a partir 

de batata-doce é a produtividade de raízes tuberosas. Cultivares promissoras com alto 

potencial de produção de biomassa por hectare foram obtidas por Momenté et al. (2004) para 

a utilização como fonte de matéria-prima na produção de álcool. Estudos conduzidos por 

Silveira et al. (2002) indicam resultados promissores no processo de seleção de clones com 

produtividade entre 28 e 65 t/ha nas condições edafoclimáticas do estado do Tocantins.  

 Outro destino da produção é a alimentação animal. As ramas e raízes podem ser 

fornecidas frescas, principalmente para os animais ruminantes, sendo as folhas e brotos 

também consumidos por aves e peixes. A raspa, constituída de raízes picadas e secas, é 

alternativa de complemento alimentar energético que pode ser adicionado à ração de animais, 

tanto de ruminantes como não ruminantes (Silva et., 2008). As raízes são utilizadas 

essencialmente como fonte de energia, pois o teor de proteína destas é baixo (Peters et al., 

2013), no entanto suas ramas apresentam alto valor protéico, podendo-se combinar as duas 

partes da planta para obter uma mistura mais equilibrada (Kalkmann, 2011). 

 O uso de ramas, ou até mesmo o de raízes na forma de silagem ou frescas, é muito 

comum em países orientais. No Brasil essa prática não é muito utilizada, sendo apenas uma 
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pequena parte das ramas fornecida na alimentação animal, o que indica que a maior parte é 

descarta como um resíduo inaproveitável (Monteiro et al., 2007). 

 Um dos problemas de utilização na alimentação animal é a baixa capacidade de 

armazenamento in natura, sofrendo ataque de doenças e apodrecimento acelerado, tornando-a 

inviável para a finalidade (Massaroto, 2008). Quando fornecida em grandes quantidades pode 

provocar redução na digestibilidade, devido à presença de inibidores de enzimas como a 

tripsina (Silva et al., 2002).  

 Uma alternativa viável para aproveitar a batata-doce na alimentação animal é sua 

utilização como silagem, sendo esta uma prática relativamente simples além de fornecer 

forragem nas épocas secas do ano (Ferrari Júnior e Lavezzo, 2001; Freitas et al., 2005). O 

processo de ensilagem reduz o nível do inibidor de tripsina e permite o armazenamento do 

material por até cinco meses com condições de anaerobiose (Camargo, 2013). 

 Peters et al. (2013) verificaram que silagem de raízes cruas de batata-doce promoveu 

ganho de peso em suínos igual ao ganho promovido pelas raízes cozidas, com a vantagem de 

eliminar o cozimento além de converter restos indesejáveis da cultura e muitas vezes não 

comercializáveis em um alto valor de mercadoria, a carne de porco. 

 Em experiência e pesquisa Zabaleta et al. (2009) demostraram potencial de 

aproveitamento da batata-doce na forma de raízes ou resíduos descartados, na composição 

para rações de aves coloniais, principalmente em regiões de agricultura familiar produtoras de 

fumo, onde se pode aproveitar os secadores para as raízes. Clones aptos ao cultivo para fins 

de alimentação animal foram obtidos por Gonçalves Neto et al. (2011) e Massaroto et al. 

(2013). 

 

 

2.2 Nematoides na cultura da batata-doce 

 

 

 A maioria dos nematoides que se encontra no solo não é patógeno de plantas. Os 

nematoides fitopatogênicos são parasitas que tipicamente se alimentam de raízes, embora 

algumas espécies sejam capazes de migrar para as partes da planta acima do solo e causar 

galhas ou lesões nas folhas e sementes. Todos os nematoides parasitas de plantas possuem um 

estilete, que facilita a penetração e a extração de nutrientes das plantas (Michereff et al., 

2005). 
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 Alguns nematoides são endoparasitas, pois penetram completamente nas raízes da 

planta, enquanto outros são ectoparasitas e permanecem na superfície da raiz. Dentre os 

endoparasitas, alguns são migradores, movimentando-se dentro das raízes e outras partes da 

planta, enquanto outros são sedentários (Michereff et al., 2005). Os nematoides migradores 

durante o processo de alimentação provocam a remoção do citoplasma da célula hospedeira, 

frequentemente causando a morte celular, e então se movem para nova célula e repetem o 

processo. Espécies de nematoides mais avançadas evolutivamente tornaram-se sedentárias e 

passaram a alimentar-se a partir de uma única célula ou um grupo de células durante períodos 

de tempo prolongados. Para sustentar este tipo de alimentação, os parasitas sedentários 

modificam drasticamente as células das raízes de hospedeiros suscetíveis em células de 

alimentação elaboradas, incluindo nodulação complexas, mudanças na expressão gênica das 

células, fisiologia, morfologia e função (Hussey et al., 2002). 

Dentro do grupo dos nematoides endoparasitas sedentários destaca-se o gênero 

Meloidogyne spp. popularmente chamados de  nematoides formadores de galhas. Sua 

distribuição mundial, grande diversidade de hospedeiros e capacidade de interação com outros 

fitopatógenos, fazem deste grupo um dos maiores causadores de prejuízos na agricultura 

(Perry et al., 2009). De acordo com Wesemael et al. (2010) embora Meloidogyne seja 

considerado em todo o mundo como o gênero mais importante de fitonematoides, 

informações na literatura científica sobre o impacto econômico dos nematoides das galhas na 

Europa são escassas. No Brasil, segundo Ferraz (2013), as perdas variam segundo estimativas, 

de 5 a 35%, em média, para os diferentes tipos de culturas, sendo impossível cultivar 

economicamente certas plantas em áreas infestadas sem que medidas de controle sejam 

implementadas, sendo estas perdas influenciadas ainda pela espécie de nematoide e pela 

cultura hospedeira envolvida na associação. 

 Segundo a classificação proposta por De Ley e Blaxter (2002), os nematoides 

formadores de galhas pertencem ao Reino Animal, Filo Nematoda Potts, 1932; Classe 

Chromadorea Inglis, 1983; Subclasse Chromadoria Pearse, 1942; Ordem Rhabditida 

Chitwood, 1933; Subordem Tylenchina Thorne, 1949; Infraordem Tylenchomorpha De Ley e 

Blaxter, 2002; Superfamília Tylenchoidea Örley, 1880; Família Meloidogynidae 

Skarbilovich, 1959; Subfamília Meloidogyninae Skarbilovich, 1959; Gênero Meloidogyne 

Goeldi, 1892. 

 Os nematoides-das-galhas, Meloidogyne spp., estão entre as pragas mais destrutivas da 

cultura da batata-doce. São amplamente distribuídos e apresentam maiores problemas no 

cultivo de batata-doce nas regiões dos trópicos, sub trópicos e regiões de temperatura quente 
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em todo mundo (Jatala, 1991). Entre as principais espécies de nematoides encontradas em 

áreas destinadas à produção das olerícolas estão M. incognita e M. javanica. Essas espécies 

podem ser encontradas concomitantemente ou separadas e causam, muitas vezes, prejuízos 

aos agricultores (Rosa et al., 2013). 

Em escala global, M. incognita é a mais importante espécie de nematoide que ataca a 

batata-doce, e a única espécie de Meloidogyne com distribuição global. Meloidogyne javanica 

é o segundo nematoide das galhas em ordem de importância que causa perda qualitativa à 

cultura da batata-doce, depois de M. incognita (Jatala, 1991).  

Várias espécies de Meloidogyne que infectam a batata-doce têm sido encontradas em 

campos de produção, incluindo M. arenaria, M. hapla, M. incognita e M. javanica (Silva et 

al., 2011; Pinheiro et al., 2012). No Brasil as espécies mais importantes no cultivo de batata-

doce são M. incognita raças 1, 2, 3 e 4 (Kofoid & White) Chitwood, 1949 e M. javanica 

(Treub) Chitwood, 1949 (Charchar &Ritschel, 2004). 

Tem-se verificado que populações da mesma espécie de Meloidogyne spp. variam sua 

capacidade de parasitar diferentes plantas hospedeiras. Essas populações têm sido referidas 

como raças fisiológicas (Carneiro et al., 2003). De acordo com Cervantes-Flores et al. (2002) 

a classificação das raças fisiológicas são baseadas na capacidade ou incapacidade de uma 

população de nematoides se reproduzir no Teste do Hospedeiro Diferencial proposto por 

Hartman e Sasser (1985), não existindo ainda técnicas moleculares, marcadores bioquímicos 

ou morfológicos para a diferenciação de raças dentro das espécies de Meloidogyne.  

Existem quatro raças de M. incognita, e suas habilidades de parasitar o hospedeiro 

variam de acordo com a suscetibilidade da cultura, no entanto, pelo que tem-se apresentado, 

todas as quatro raças têm capacidade de parasitar a batata-doce. Raças fisiológicas tem sido 

bem estudadas e difundidas pelo “International Meloidogyne Project” (IMP), como no caso 

das raças expressas pela espécie M. incognita. No entanto, para M. javanica, elas foram 

apenas referidas, não sendo numeradas de acordo com as reações dos hospedeiros 

diferenciadores, devido à baixa frequência com que foram constatadas, apesar de estudos 

demonstrarem a determinação de raças para esta espécie (Carneiro et al., 2003; Rosa et al., 

2013). 

 O ciclo de vida do Meloidogyne inicia-se com a fêmea depositando seus ovos sobre as 

superfícies das raízes (externas) ou em meio ao parênquima cortical (internas) em uma massa 

gelatinosa composta por glicoproteínas, que são produzidas pelas glândulas retais da fêmea e 

tem função de manter os ovos juntos e proteger contra condições ambientais extremas e 

alguns predadores. O desenvolvimento embrionário resulta no juvenil de primeiro estádio (J1) 
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que passa por uma ecdise ainda no ovo, resultando no juvenil de segundo estádio (J2). A 

eclosão das formas infectivas J2 são altamente dependentes das condições ambientais. Os J2 

eclodem dos ovos por força mecânica de seu estilete e também pela ação de enzimas 

produzidas nas glândulas esofagianas e liberadas via estilete (Karssen & Moens, 2009; Moens 

et al., 2009). 

Após a liberação nos ovos, os J2 migram pelo solo em direção às raízes de plantas 

hospedeiras, guiadas por exsudatos radiculares liberados pelas raízes. No solo, os J2 são 

vulneráveis e precisam localizar um hospedeiro tão rapidamente quanto possível. Os J2 

podem sobreviver no solo em um estado inativo por algum período, no entanto, durante esse 

período eles consomem suas reservas corporais lipídicas e como a infectividade está 

relacionada com as reservas, esta será reduzida após longos períodos de permanência fora das 

raízes (Karssen & Moens, 2009; Moens et al., 2009) 

 A infecção pelos J2 se dá basicamente na região de elongação celular, localizada 

próxima à coifa, não sendo verificada diferença na atratividade dos isolados nas raízes das 

plantas suscetíveis e resistentes. No entanto, quando ambos estão presentes, os mais 

suscetíveis são mais atraentes. A natureza do estímulo produzida pelas raízes e percebida pelo 

J2 não é clara. Muitos compostos orgânicos e inorgânicos excretados pelas raízes formam 

gradientes na superfície da raiz e no solo, podendo influenciar os nematoides. Depois da 

penetração na raiz, inicia-se a alimentação dos J2 em células do floema e protofloema, 

induzindo essas células a se diferenciar em células especializadas para alimentação do 

nematoide sendo chamadas de células gigantes (Abad et al., 2009; Karssen & Moens, 2009; 

Moens et al., 2009). 

 Uma vez no sitio de alimentação o nematoide passa pela segunda (J2 > J3), terceira 

(J3 > J4) e quarta (J4 > fêmea jovem) ecdises. Quando a fêmea se torna jovem, toma forma 

semelhante a “salsicha” e então se inicia a fase sedentária do nematoide, a qual durará até o 

final de seu ciclo de vida, resultando no amadurecimento da fêmea, formação e liberação de 

ovos. As células próximas às células gigantes sofrem distúrbio hormonal (hiperauxina), 

levando à hiperplasia e hipertrofia das mesmas, dando origem às galhas, principal sintoma 

causado por nematoides desse gênero em plantas (Karssen & Moens, 2009; Moens et al., 

2009).  

Nos machos, a mudança da forma juvenil para adulto vermiforme ocorre durante o 

quarto estádio juvenil (J4). Nesse período, o J4 passa por uma metamorfose na qual o corpo se 

alonga, assumindo o macho uma forma vermiforme. Os machos nem sempre estão presentes 

quando se trata dos nematoides formadores de galhas, devido ao fato de a maior parte ser de 
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reprodução partenogenética. Os machos adultos não se alimentam, saem da raiz e movem-se 

livremente no solo onde permanecem até a morte. Os machos podem ser encontrados em 

espécies partenogenéticas quando as condições são desfavoráveis para o desenvolvimento do 

sexo feminino, por exemplo, quando as densidades populacionais são muito elevadas e, 

presumivelmente, há uma limitação da oferta de alimentos (Abad et al., 2009; Karssen & 

Moens, 2009; Moens et al., 2009; Castagnone-Sereno et al., 2013) 

 O ciclo de vida dos nematoides do gênero Meloidogyne no verão normalmente se 

completa entre o período de 22 a 30 dias. No inverno, o ciclo de vida pode completar-se em 

até 70 dias. Porém, qualquer espécie reduz ou até mesmo cessa por completo as suas 

atividades vitais em temperaturas superiores a 40ºC ou inferiores a 5ºC (Gomes & Cofcewicz, 

2005). 

 Os sintomas da meloidoginose podem ser os mais diversos, incluindo necrose 

radicular, galhas radiculares, deficiências nutricionais, ramificação anormal das raízes, 

murcha e clorose. Como o processo de infecção ocorre no sistema radicular, contribui para 

entrada de outros fitopatógenos além de predispor a planta a estresses ambientais 

prejudicando seu desenvolvimento (Michereff et al., 2005; Marino et al., 2012). No entanto, a 

formação de galhas com tamanho e formato variados é o sintoma mais comum.  

Segundo Charchar & Ritschel (2004) as raízes secundárias de plantas de batata-doce 

apresentam grande potencial para acumular alta população dos nematoides. A presença de 

inúmeras fêmeas com massas de ovos nas raízes secundárias imperceptíveis a olho nu, sem 

formação de galhas, conceitua a batata-doce como “falsa hospedeira”. O sintoma mais severo 

nas raízes tuberosas de batata-doce é a ocorrência de rachaduras longitudinais, similar às 

rachaduras devido ao crescimento exagerado. Estas rachaduras predispõem a raiz à infecção 

por agentes de podridões no armazenamento (Pinheiro et al., 2012).  

 Várias medidas de manejo de Meloidogyne spp. são recomendadas, como a fumigação 

do solo, seleção de material de propagação sem a presença de nematoide, rotação com 

culturas não hospedeiras, controle biológico, produtos naturais e o uso de cultivares 

resistentes (Echeverrigaray et al., 2010; Pinheiro et al., 2012). Porém, nem sempre são 

exequíveis em todas as áreas de cultivo. Devido aos problemas ambientais causados pelos 

nematicidas, além de geralmente ser uma prática antieconômica, requerer mão-de-obra na 

aplicação, apresentar alto custo e nem sempre apresentar eficiência (Pinheiro et al., 2012). A 

utilização de cultivares resistentes é de grande importância econômica e provavelmente o 

método ambientalmente mais seguro (Wesemael et al., 2010; Ferreira et al., 2010; Park et al., 

2007). 
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 De acordo com Fiorini et al. (2007) a busca por fontes de resistência, 

preferencialmente entre as cultivares comerciais, bem como a procura pelo desenvolvimento 

de cultivares resistentes, adaptadas às diversas condições brasileiras, tem sido preocupação de 

pesquisadores brasileiros, especialmente a partir do início da década de 1990. Segundo Neves 

et al. (2010) o controle por meio de resistência genética, embora desejável, é limitado pela 

escassez de cultivares resistentes.  

 Entretanto, nos últimos anos, várias cultivares de batata-doce foram selecionados no 

Brasil para resistência aos nematoides formadores das galhas, principalmente para às espécies 

M. incognita raças 1, 2, 3 e 4 e M. javanica (Huang et al., 1986; Maluf et al., 1996; Charchar 

& Ritschel, 2004; Massaroto et al., 2010; Marchese et al., 2010; Kalkmann et al., 2013; 

Chaves et al., 2013). Segundo Massaroto (2008) a identificação de clones resistentes é de 

suma importância para o lançamento de novas cultivares adaptadas.  

 

 

2.3 Melhoramento genético da batata-doce 

 

 

Segundo Kalkmann (2011), as prioridades nacionais sobre o melhoramento genético 

da batata-doce foram discutidas e estabelecidas em um seminário patrocinado pelo 

CNPH/EMBRAPA em Brasília, em 1987. Estas prioridades basearam-se no estímulo às 

coleções regionais de germoplasma de batata-doce e a avaliação desses materiais, enfatizando 

os aspectos de rusticidade, alta produtividade e resistência a doenças e insetos do solo. Um 

dos desafios estabelecidos foi a obtenção de cultivares que combinassem as boas 

características agronômicas, e a resistência aos nematoides do gênero Meloidogyne spp. 

A batata-doce, por ser uma espécie de multiplicação essencialmente vegetativa e 

devido aos mecanismos de auto-incompatibilidade presentes, apresenta um alto grau de 

heterozigose e larga base genética (Oliveira et al., 2002). Segundo Ritschel et al. (2010) há 

grande variabilidade fenotípica e genotípica nesta cultura, provavelmente devido ao alto nível 

de ploidia. De acordo com Martins et al. (2012), o sucesso de um programa de melhoramento 

embasa na existência de variabilidade genética das populações. Isso permite aos futuros 

programas de melhoramento genético obter novas cultivares mais produtivas e resistentes a 

pragas e doenças. 

No Brasil observa-se grande diversidade genética em batata-doce nas mais diversas 

regiões, oriunda de segregação sexuada e de introduções de plantas provenientes de outras 



12 

 

 

localidades (Silva et al., 2012). Existe ainda grande número de cultivares regionais mantidas 

por agricultores e por instituições de pesquisa que não foram bem avaliadas e estudadas em 

relação à resistência a pragas, sendo as prioridades os caracteres ligados à produtividade, ciclo 

e preferência alimentar (Wanderley et al., 2003). 

Mesmo diante da situação supracitada, trabalhos com coleções de genótipos de batata-

doce no Brasil vêm sendo conduzidos (Huang et al., 1986; Maluf et al., 1996; Charchar & 

Ritschel, 2004; Massaroto et al., 2010; Marchese et al., 2010; Kalkmann et al., 2013; Chaves 

et al., 2013) com o objetivo básico de se conhecer a extensão da variabilidade genética para as 

características de resistência a nematoides-das-galhas e a obtenção de genótipos superiores 

por meio de seleção.  

No entanto, de acordo com Freitas et al. (2001), os trabalhos de melhoramento 

genético da batata-doce no Brasil, com vistas à obtenção de cultivares resistentes à 

nematoides, não se limitam à identificação e seleção de clones mais resistentes, embora esta 

seja uma etapa preliminar em estudos desta natureza. Sucessivos ciclos de intercruzamentos, 

avaliações e seleções também são realizados em programas de melhoramento genético da 

cultura.  

Em programas de melhoramento genético de plantas, as análises biométricas, 

sobretudo as estimativas de parâmetros genéticos são de grande importância (Cavalcante et 

al., 2009). De acordo com Correia et al. (2012) o estudo do controle genético e da herança de 

caracteres agronômicos por meio da obtenção de estimativas de parâmetros genéticos como 

variâncias, coeficiente de determinação genotípico, coeficiente de variação genética e 

coeficiente de variação relativo (CVg/CVe), de uma população que se pretende explorar para 

o melhoramento genético permite fazer inferências sobre a variabilidade genética que esta 

apresenta e o que pode se esperar de ganho com seleção.  

Segundo Reis et al. (2004) o progresso genético direcionado em qualquer espécie está 

associado à existência de variabilidade genética, à seleção natural e/ou artificial e ao ajuste 

dos genótipos aos ambientes existentes. Quando verificada a presença da variabilidade 

genética na população e, principalmente o valor desta em relação à ambiental, a seleção 

assume grande importância no ganho genético e objetiva acumular alelos favoráveis no 

caráter a ser melhorado. Ainda, segundo Ramalho et al. (2012) a quantificação das 

variabilidades fenotípica e genotípica presentes em uma população é de fundamental 

importância para o desenvolvimento dos programas de melhoramento genético, porque 

permite conhecer o controle genético do caráter e o potencial da população para seleção. Com 
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isto, as estimativas obtidas são usadas pelo melhorista para definir as melhores estratégias de 

seleção para a obtenção de genótipos superiores (Correia et al., 2003). 

A herdabilidade constitui-se em um caráter de grande importância no melhoramento 

de plantas, por estimar a porção herdável da variação fenotípica, assim, o sucesso no 

melhoramento de qualquer caráter requer, obrigatoriamente, que ele seja herdável e que exista 

variação na população onde se pratica a seleção (Cruz & Carneiro, 2006). 

O valor da herdabilidade é obtido pela razão entre as variâncias genética e fenotípica, e 

oscila entre zero e um. Se igual ao valor de uma unidade, o genótipo determina o fenótipo 

completamente e o ambiente não afeta a sua expressão. No entanto, se igual à zero a causa da 

variabilidade fenotípica observada no caráter em seleção é decorrente do ambiente e não dos 

efeitos genéticos, sem ocorrência de correlação entre o valor genético e o valor fenotípico, 

desfavorecendo a seleção (Ramalho et al., 2012). 

A herdabilidade pode ser expressa no sentido restrito e amplo, estando no numerador à 

diferença entre ambas. No sentido amplo todos os componentes da variância genotípica estão 

contemplados e no sentido restrito apenas a variância genética aditiva está presente no 

numerador (Mistro, 2013). No caso da batata-doce, a herdabilidade no sentido amplo é 

importante devido aos efeitos de dominância e epistasia serem mantidos pela propagação 

vegetativa (Gonçalves Neto et al., 2012). 

Um parâmetro de grande importância é o coeficiente de variação genético (CVg), pois 

permite inferir sobre a magnitude da variabilidade presente na população em diferentes 

caracteres, possibilitando comparar os níveis de variabilidade genética presente em diferentes 

genótipos, ambientes e caracteres (Ferrão et al., 2008). Outro parâmetro útil que representa 

uma informação a mais para o melhorista é coeficiente de variação relativo (CVr) que 

representa a razão entre o coeficiente de variação genética e o coeficiente de variação 

experimental. Segundo Vencovsky (1978), quando a relação é superior a uma unidade a 

condição é altamente favorável no que diz respeito à seleção. 
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Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar clones de batata‑doce (Ipomoea batatas) 

quanto à resistência à Meloidogyne javanica. Avaliaram-se 63 clones de batata-doce, dentre 

eles, cultivares comerciais - Brazlândia Rosada, Brazlândia Branca, Palmas, Princesa e 

Coquinho - além do tomateiro cv. Santa Clara (suscetível ao Meloidogyne spp.). As ramas 

foram plantadas em badejas de poliestireno expandido de 72 células com substrato comercial 

e mantidas em casa de vegetação. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados com três repetições e seis plantas por parcela. A inoculação do patógeno foi feita 

30 dias após o plantio das ramas e, após 75 dias as ramas foram retiradas das bandejas e suas 

raízes lavadas. Foi realizada a extração dos ovos dos nematoides e procedeu-se a sua 

contagem. A classificação dos níveis de resistência foi realizada pelo fator de reprodução 

(FR) e o índice de reprodução (IR). Dos 63 clones avaliados 71,43% foram identificados 

como resistentes pelo fator de reprodução e 82,51% foram classificados como altamente 

resistente ou muito resistente pelo índice de reprodução. Pelas duas classificações de 

mailto:cunha.fernandes@ufvjm.edu.br
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resistência utilizadas, foram selecionados, 71,43% clones de batata-doce resistentes a 

Meloidogyne javanica. 

Termos para indexação: Ipomoea batatas, Meloidogyne spp, nematoides-das-galhas, fator 

de reprodução, índice de reprodução.  

Resistance of clones of sweet potato to Meloidogyne javanica 

Abstract - The objective of this study was to evaluate clones of sweet potato (Ipomoea 

batatas) for their resistance to Meloidogyne javanica . Sixty-tree clones of sweet potato were 

evaluated, among the commercial cultivars - Brazlândia Rosada, Brazlândia Branca, Palmas, 

Princesa e Coquinho - plus the tomato cv. Santa Clara (susceptible to Meloidogyne spp.). The 

stems were planted in expanded polystyrene trays with 72 cells with commercial substrate and 

maintained in a greenhouse. The experimental setup was a randomized blocks design with 

three replications and six plants per parcel. The pathogen inoculation was done 30 days after 

the stems planting, and after 75 days the stems were removed from the polystyrene trays and 

their roots washed. The extraction of nematode eggs was performed and proceeded to their 

count. The classification of resistance levels was performed by reproductive factors (FR) and 

reproduction index (IR). Of the 63 clones 71.43 % were identified as resistant by the 

reproduction factor and 82.51 % were classified as highly resistant or very resistant by 

reproduction index. When two classification criteria used were selected , 71.43 % of sweet 

potato clones were resistant to Meloidogyne javanica. 

Index terms: Ipomoea batatas, Meloidogyne spp,  root-knot nematodes, reproduction factor. 

reproduction index. 
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Introdução 

No mundo inteiro, a batata-doce é a sexta cultura alimentar mais importante depois do 

arroz, trigo, batata, milho e mandioca. A Ásia é a maior região produtora de batata-doce do 

mundo com aproximadamente 80% da produção (CIP, 2010). O Brasil é o principal produtor 

no continente latino americano, obtendo em 2011, produtividade de 12,4 t ha
-1

. em área 

plantada de 43.879 ha. Minas Gerais se destaca com a produção de 46.653t. em 2.672 ha de 

área cultivada (IBGE, 2011). 

É considerada uma cultura rústica, devido a sua ampla adaptabilidade, tolerância à 

seca, pouca exigência em fertilidade e ser bem produtiva em solos pobres e degradados (Silva 

et al., 2008). Embora apresente esses fatores é suscetível a um grande número de doenças 

causadas por fitopatógenos bem como ao ataque de inúmeras pragas que podem limitar sua 

produtividade. Dentre os fitopatógenos destacam-se os nematoides do gênero Meloidogyne, 

também conhecidos como nematoides-das-galhas. Devido sua distribuição mundial, ampla 

gama de hospedeiros e capacidade de interação com outros fitopatógenos fazem deste grupo 

um dos maiores causadores de prejuízos na agricultura (Perry et al., 2009). Esses 

fitonematóides causam grandes perdas em culturas de interesse agronômico, atacando uma 

grande diversidade de plantas, o que reflete em baixa produtividade e grandes prejuízos para o 

agricultor (Neves et al., 2010). De acordo com Wesemael et al. (2010) embora Meloidogyne 

seja considerado em todo o mundo como o gênero mais importante de fitonematoides, 

informações na literatura científica sobre o impacto econômico dos nematoides-das-galhas 

são escassos. 

Várias espécies de Meloidogyne têm sido encontradas em campos de produção, 

incluindo M. arenaria, M. hapla, M. enterolobii, M. incognita e M. javanica (Silva et al., 

2011). Meloidogyne javanica é o segundo nematoide das galhas em ordem de importância que 

causa perda qualitativa à cultura da batata-doce, depois de Meloidogyne incognita (Jatala, 
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1991). No Brasil as espécies mais importantes no cultivo de batata-doce são Meloidogyne. 

incognita raças 1, 2, 3 e 4 (Kofoid & White) Chitwood, 1949 e Meloidogyne javanica (Treub) 

Chitwood, 1949 (Charchar & Ritschel, 2004).  

Os sintomas da meloidoginose podem ser os mais diversos, incluindo necrose 

radicular, galhas radiculares, deficiências nutricionais, ramificação anormal das raízes, 

murcha e clorose. Como o processo de infecção ocorre no sistema radicular contribui para 

entrada de outros fitopatógenos além de predispor a planta a estresses ambientais 

prejudicando seu desenvolvimento (Marino et al., 2012). No entanto, a formação de galhas 

com tamanho e formato variados é sintoma mais comum. Segundo Charchar & Ritschel 

(2004) a batata-doce é considerada como “falsa hospedeira”, devido suas raízes secundárias 

apresentarem grande potencial para acumular alta população dos nematoides com a presença 

de inúmeras fêmeas com massas de ovos imperceptíveis a olho nu, sem formação de galhas.  

Várias medidas de manejo de Meloidogyne spp. são recomendadas, exemplo a 

fumigação do solo, seleção de material de propagação sem a presença de nematoide, rotação 

com culturas não hospedeiras, controle biológico, produtos naturais e o uso de cultivares 

resistentes (Echeverrigaray et al., 2010). Devido aos problemas ambientais causados pelos 

nematicidas, além de geralmente ser uma prática antieconômica, requerer mão-de-obra na 

aplicação, apresentar alto custo e nem sempre ser eficiente (Pinheiro et al., 2009), a utilização 

de cultivares resistentes é de grande importância econômica e provavelmente o método 

ambientalmente mais seguro (Wesemael et al., 2010).  

De acordo com Fiorini et al. (2007) a busca por fontes de resistência aos nematoides, 

bem como a procura pelo desenvolvimento de cultivares resistentes, adaptadas às diversas 

condições brasileiras, tem sido preocupação de pesquisadores brasileiros, especialmente a 

partir do início da década de 1990. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de 

clones de batata-doce ao nematoide, Meloidogyne javanica. 
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Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Estação Experimental de 

Hortaliças da HortiAgro Sementes Ltda., Fazenda Palmital, Município de Ijaci, MG, e as 

avaliações foram realizadas no Laboratório de Nematologia do Departamento de 

Fitopatologia, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras, MG, no período de janeiro 

a abril de 2013.  

Foram avaliados 63 clones de batata-doce, sendo 58 provenientes do banco de 

germoplasma da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), além 

de cinco cultivares comerciais (Brazlândia Rosada, Brazlândia Branca, Palmas, Princesa e 

Coquinho), mais a cultivar de tomate Santa Clara (Solanum lycopersicum), utilizada como 

padrão de suscetibilidade ao Melodogyne spp.  O banco de germoplasma da UFVJM sofreu no 

ano de 2013 uma reforma de padronização nominal, sendo os códigos antigos e atuais 

apresentados na tabela 1. 

Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições e seis 

plantas por parcela. Cada bloco foi composto por seis bandejas de poliestireno expandido, 

onde cada uma delas continham 11 fileiras de seis plantas com clones de batata-doce e uma 

fileira com o tomate cv. Santa Clara. 

 O experimento foi instalado no dia 25/01/2013. Para o plantio, utilizaram-se ramas 

com três a quatro gemas internodais e 20 cm de comprimento. O plantio dos materiais foi 

realizado em bandejas de poliestireno expandido de 72 células, preenchidas com 

aproximadamente 120 mL de substrato comercial Plantmax. Em 09/02/2013, realizou-se o 

semeio na extremidade de cada bandeja da cv. Santa Clara (padrão de suscetibilidade aos 

nematoides-das-galhas). 

Para proceder à infestação do substrato, previamente foi efetuada a extração dos ovos 

a partir de plantas de tomateiro suscetíveis mantidos em casa de vegetação e altamente 
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infectados por populações de M. javanica. Para a obtenção do inóculo, utilizou-se a 

metodologia descrita por Hussey & Barker (1973). Raízes galhadas de tomateiro foram 

lavadas, picadas em pedaços de aproximadamente 1 cm e trituradas com auxílio de 

liquidificador em solução aquosa contendo hipoclorito de sódio (NaOCl) a 0,5% por 30 

segundos. Em seguida, o material processado foi passado juntamente com água abundante 

sobre duas peneiras sobrepostas, de abertura 0,074 mm e 0,028 mm respectivamente. 

Procedeu-se assim, a completa lavagem e separação dos ovos, ficando retidos na peneira de 

0,074 mm restos de raízes e impurezas, enquanto os ovos dos nematoides foram coletados na 

peneira de 0,028 mm. Para quantificação, os ovos coletados na peneira de menor abertura 

foram transferidos, com auxílio de uma pisceta com água para um béquer, e seu volume 

ajustado para 1000 mL. Três alíquotas de 1 mL de suspensão foram transferidas para câmera 

de Peters  e levadas ao estereomicroscópio onde determinou-se o número médio de ovos por 

mL, procedendo em seguida, a calibração da suspensão na concentração desejada. 

As plantas foram inoculadas em 25/02/2013, depositando-se 2.400 ovos de M. 

javanica por célula ao redor do colo das plantas com auxílio de seringa automática de uso 

veterinário. Em câmara de eclosão foi avaliada a viabilidade do inóculo, e obtiveram-se 

57,32% de ovos viáveis, o que corresponde a 1.375 ovos viáveis de M. javanica aplicados por 

planta. 

Em 10/04/2013, decorridos 45 dias após a infestação do substrato foi realizada a 

avaliação das plantas. Procedeu-se à cuidadosa lavagem do sistema radicular em água 

corrente, para a retirada completa do substrato de cultivo das raízes de batata-doce e do 

tomateiro, evitando-se o jato d’água direto em suas raízes, seguido da extração dos ovos de 

nematoides, conforme a metodologia proposta por Hussey & Barker (1973). Logo após, foi 

quantificado o número total de ovos através da extrapolação da contagem de 1 mL da 
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suspensão, em câmara de Peters por estereomicroscópio. A partir deste procedimento obteve-

se a população final (Pf) dos nematoides nas plantas de batata-doce e tomate. 

 As seguintes variáveis foram utilizadas para verificar a resistência dos clones de 

batata-doce quanto ao M. javanica: Índice de reprodução e Fator de reprodução. O fator de 

reprodução foi determinado pela fórmula:  

    
  

  
 

Onde: FR= Fator de reprodução, Pf = População final e Pi = População final de ovos 

viáveis. Segundo Oostenbrink (1966), os clones com FR igual ou maior que 1,0 são 

consideradas suscetíveis (S) e com valor menor que 1,0, resistentes (R).  

O calculo do índice de reprodução (IR) foi realizado considerando o tomateiro como 

padrão de suscetibilidade (100%) em relação à reprodução dos nematoides obtida nos clones 

de batata-doce. Assim, os valores obtidos da população final (Pf) da batata-doce, foram 

divididos pela população final encontrados no tomateiro cv. Santa Clara. Os valores 

resultantes do cálculo para o índice de reprodução permitem a classificação dos clones de 

batata-doce, de acordo com a classificação estabelecida por Taylor (1967), onde: S, planta 

suscetível, reprodução normal, IR acima de 51%; LR, levemente resistente, IR de 26 a 50%; 

MoR, moderadamente resistente, com IR de 11 a 25%; MR, muito resistente, IR de 1 a 10%; 

AR/I, altamente resistente/imune, IR abaixo de 1%.  

Para atender as pressuposições da análise estatística, os valores obtidos pelas 

classificações de resistência utilizadas, obtidos por contagem, foram submetidos à 

transformação de log (x+2), porém, nas tabelas são apresentados os valores originais.  Os 

dados foram submetidos à análise de variância, e quando identificadas diferenças 

significativas pelo teste F, foram agrupadas pelo teste de Scott & Knott a 5% de 

probabilidade. Foi estimada também a herdabilidade no sentido amplo (ha

2
), o coeficiente de 

variação genético (CVg) e o coeficiente de variação relativo (CVr),  representado pela relação 
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entre o coeficiente de variação genético e ambiental (CVg/CVe). Para a análise estatística, 

utilizou-se o software genético-estatístico GENES (2013). 

Resultados e Discussão 

Na tabela 2 são apresentados o resumo dos quadrados médios e as estimativas dos 

parâmetros genéticos para as variáveis fator de reprodução e índice de reprodução, utilizados 

na avaliação de 63 clones de batata-doce quanto a resistência ao nematoide Meloidogyne 

javanica. A partir da análise de variância verificou-se a presença de efeitos significativos nos 

clones para ambas variáveis em estudo, pelo teste F.  

Os coeficientes de variação ambiental apresentaram-se abaixo dos 20% para ambas as 

variáveis, indicando precisão de média a alta no controle ambiental. As estimativas do 

coeficiente de variação genética para o fator de reprodução e índice de reprodução foram 

respectivamente de 58,81 e 10,56. Estas estimativas apresentaram-se superiores ao coeficiente 

de variação ambiental, indicando que a variação genética obteve maior expressão em relação 

ao efeito do ambiente. 

Os valores de 96,36% e 82,62% das estimativas de herdabilidade no sentido amplo 

obtidos para o fator de reprodução e índice de reprodução, respectivamente, foram altos, 

reforçando o fato de que a maior parte da variabilidade fenotípica foi devida a efeitos 

genéticos. Valores semelhantes de herdabilidade também foram descritos por Marchese et al. 

(2010) e Kalkmann et al. (2013), corroborando estes dados. Altos valores de herdabilidade 

indicam chance de sucesso na seleção de plantas resistentes à M. javanica, para as 

características avaliadas, fato este reforçado pelo coeficiente de variação relativo, que 

apresentou valores de 2,97 e 1,26 para fator de reprodução e índice de reprodução, 

respectivamente. Segundo interpretação recomendada por Vencovsky (1978), a seleção de 

materiais genéticos se torna favorável quando a relação (CVg/CVe) se apresenta acima da 
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unidade, fato que foi verificado no presente estudo, indicando uma situação muito favorável 

para seleção. 

O fator de reprodução apresentou valor 0,00 para sete clones de batata-doce (UFVJM-

01, UFVJM-19, UFVJM-39, UFVJM-43, UFVJM-46, UFVJM-47 e UFVJM-59) e 48,65 para 

a testemunha, cv. de tomate Santa Clara, comprovando a viabilidade do inóculo de M. 

javanica utilizado (Tabela 3).  

Considerando a classificação proposta por Oostenbrink (1966), 71,43% dos clones de 

batata-doce avaliados foram considerados resistentes ao M. javanica, apresentando fator de 

reprodução abaixo de 1,0 e, além da cultivar de tomate Santa Clara, apenas 28,57% dos clones 

foram classificados como suscetíveis. A classificação dos clones quanto à resistência é 

reforçada pelo teste de Scott-Knott, onde, os clones considerados resistentes pertencem a 

grupos distintos do tomateiro cv. Santa Clara e também dos clones de batata-doce 

classificados como suscetíveis.  

Dentre as cultivares comerciais avaliadas, todas se apresentaram como resistentes ao 

M. javanica de acordo com a classificação de Oostenbrink (1966), exceto a cultivar Princesa, 

que foi classificada como suscetível. Resultados obtidos por Huang et al. (1986) corroboram 

os obtidos no presente estudo para as cultivares comerciais (Brazlândia Rosada e Coquinho, 

mas diferem em relação a cultivar Brazlândia Branca). Das cinco cultivares comerciais 

presentes neste estudo, quatro (Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada, Coquinho e Princesa) 

são comuns ao experimento realizado por Charchar & Ritschel (2004). Entretanto, os 

resultados obtidos no presente estudo contradizem os observados por estes autores, os quais 

classificaram como resistente somente a cultivar Princesa.  Segundo Kalkmann et al. (2013) e 

Dias-Arieira et al. (2012), algumas discrepâncias entre os resultados obtidos em trabalhos 

envolvendo resistência a nematoides podem ocorrer, devido diferenças nas metodologias de 
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avaliações de resistência ou em função da variabilidade existente entre os isolados de 

nematoides utilizados nos experimentos. 

De acordo com o índice de reprodução, foi constatada a distribuição dos clones de 

batata-doce em todas as cinco classes da escala de classificação elaborada por Taylor (1967), 

(Tabela 3). Entretanto, elevada proporção de clones demostraram reação altamente 

resistente/imune ou muito resistentes ao M. javanica, reação semelhante ao já observado para 

a classificação de Oostenbrink (1966), onde a maior parte dos clones foi classificada como 

resistente, demonstrando assim, que os clones no presente estudo podem ser considerados 

maus hospedeiros para o M. javanica. 

Quando se observa a classificação proposta por Taylor (1967), (Tabela 3), os clones 

classificados como altamente resistente/imune (AR/I) representaram no total 61,90% dos 

clones testados, e nestes incluem as cultivares comerciais, Brazlândia Branca, Brazlândia 

Rosada, Coquinho e Palmas, enquanto, a cultivar Princesa encontra-se entre os 20,61% dos 

clones classificados como muito resistente (MR). Considerando o mesmo nível de seleção 

utilizado por Marchese et al. (2010) que definiu como merecedores da seleção somente clones 

que apresentaram reação de AR/I e MR pelo índice de reprodução, estes clones serão então, 

aptos as seleção.  Em proporções bem menores, 12,69% e 1,60% dos clones avaliados foram 

classificados como moderadamente resistente e levemente resistente, respectivamente.  

Quanto à reação dos clones à suscetibilidade, pode-se observar que além do tomateiro 

cv. Santa Clara, considerado testemunha suscetível (100% para o índice de reprodução), 

outros dois clones, UFVJM-22 e UFVJM-34 apresentam-se suscetíveis para o M. javanica, 

sendo que o clone UFVJM-22 proporcionou aumento de 1,40 vezes no índice de reprodução 

em relação ao apresentando pela testemunha, podendo ser considerado assim, mais suscetível 

que a testemunha padrão.   
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Alta proporção de clones resistentes a Meloidogyne spp. tem sido relatada em 

experimentos com batata-doce. Charchar & Ritschel (2004), avaliaram a resistência para 13 

populações de espécies e raças de Meloidogyne em 357 clones de batata-doce do banco de 

germoplasma da Embrapa Hortaliças e verificaram que 222 clones apresentaram reação 

altamente resistente, sem infecção por nenhuma das populações de nematoides. Maluf et al. 

(1996)  avaliou a resistência de outros 226 genótipos de batata-doce a M. javanica e M. 

incognita e  obtiveram alta proporção de genótipos resistentes para M. javanica. 

Em relação às duas classificações de resistência utilizadas, ambas demostraram-se 

úteis na distinção de clones resistentes e suscetíveis para o propósito de seleção de clones 

resistentes, fato este explicitado nos clones que apresentaram algum grau de resistência e 

obtiveram médias estatisticamente diferentes (p < 0,05) da testemunha e dos clones 

considerados suscetíveis. Estas classificações têm sido utilizadas por vários autores em 

trabalhos similares quanto à seleção para resistência aos nematoides como Pilco et al. (2011), 

Melo et al. (2011), Silva et al. (2011), Paula et al. (2011) e Dias-Arieira et al. (2012). 

Entretanto, estas classificações proporcionam informações distintas, pois comparando-as, 

observa-se que alguns clones que foram classificados como suscetíveis pela classificação de 

Oostenbrink (1966) apresentaram algum grau de resistência pela classificação de Taylor 

(1967).  

Verifica-se que a classificação pelo fator de reprodução é a mais indicada para 

utilização no processo de seleção de clones de batata-doce resistentes, uma vez que esta 

classificação baseia-se somente na relação entre número de ovos dos nematoides final e inicial 

obtidos na batata-doce. Com isto, os clones que apresentarem FR < 1 tendem ao longo do 

ciclo de cultivo ter a população de nematoides reduzida ou até, a total eliminação dos 

nematoides, uma vez que o ciclo da cultura é de aproximadamente 120 dias, enquanto, o ciclo 

de vida dos nematoides do gênero Meloidogyne tem duração aproximada de 30 dias. Sendo 
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então, esta classificação de grande importância para plantas de ciclo longo e propagação 

assexuada, como é o caso da batata-doce.  

Quanto à utilização da classificação pelo índice de reprodução, verifica-se que esta 

possibilita maior flexibilidade, devido ao ponto de truncagem utilizado para seleção dos 

clones basear-se em uma distribuição mais ampla de classes (I/AR, MR, MoR, LR e S). No 

entanto, esta classificação considera os níveis de resistência baseando-se na testemunha 

altamente suscetível, o tomate cv. Santa Clara. Neste sentido, para propósitos de seleção de 

clones resistentes, esta classificação não deve ser a preferível. De forma geral, verifica-se que 

a utilização do índice de reprodução é mais indicada para fins onde não se deseja realizar uma 

seleção rigorosa, uma vez que esta classificação baseia-se em várias classes de resistência, 

enquanto o fator de reprodução se baseia somente em duas classes (resistente ou suscetível).  

Devido à dificuldade de controle químico ao Meloidogyne spp. , o plantio de cultivares 

resistentes é o método que apresenta maior eficiência no controle desta doença. Genótipos 

resistentes a nematoides foram verificados por Kalkmann et al. (2013) em batata-doce, 

Peixoto et al. (1999) em genótipos de pimentão, Ferreira et al., (2011) em genótipos de alface 

e Santos et al. (2012) em genótipos de feijão, baseando-se em classificações de resistência. 

Desta forma, considerando a resistência conjunta por ambas as classificações, (71,43%) dos 

clones testados podem ser utilizadas como fontes de resistência à Meloidogyne javanica. 

Conclusões 

Dos clones de batata-doce avaliados 71,43% apresentam padrão de resistência ao M. 

javanica.  

Há variabilidade genética no banco de germoplasma de batata-doce da UFVJM para 

resistência ao nematoide M. javanica. 

O fator de reprodução é o mais indicado na avaliação da resistência de clones de 

batata-doce ao nematoide M. javanica. 
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Tabela 1: Códigos antigos e atuais dos clones de batata-doce do banco de germoplasma 

da UFVJM, após reforma de padronização nominal. UFVJM, Diamantina, MG, 2013. 

Código antigo Código atual Código antigo Código atual 

Arruba Arruba BD-44 UFVJM-27 

Batata mandioca Batata mandioca BD-46 UFVJM-28 

Brazlândia Branca Brazlândia Branca BD-47 UFVJM-30 

Brazlândia Rosada Brazlândia Rosada BD-48 UFVJM-31 

Cambraia Cambraia BD-50 UFVJM-32 

Cariru vermelha Cariru vermelha BD-52 UFVJM-33 

Coquinho Coquinho BD-53 UFVJM-34 

Espanhola Espanhola BD-54 UFVJM-35 

Licuri Licuri BD-55 UFVJM-36 

Palmas Palmas BD-56 UFVJM-37 

Princesa Princesa BD-57 UFVJM-38 

T Carro 1 T Carro 1 BD-62 UFVJM-39 

T Carro 2 T Carro 2 BD-65 UFVJM-40 

BD-02 UFVJM-01 BD–70 UFVJM-43 

BD-03 UFVJM-02 BD-111 TO UFVJM-44 

BD-04 UFVJM-03 BD-113 TO UFVJM-45 

BD-05 UFVJM-04 BD-31 TO UFVJM-46 

BD-06 UFVJM-05 106-63 UFVJM-47 

BD-07 UFVJM-06 BDI-155 UFVJM-48 

BD-12 UFVJM-08 106-20 UFVJM-49 

BD-13 UFVJM-09 106-43 UFVJM-50 

BD-17 UFVJM-10 PA-36 UFVJM-51 

BD-23 UFVJM-13 PA-26 UFVJM-52 

BD-24 UFVJM-14 02-39 UFVJM-53 

BD-27 UFVJM-17 BDI-158 UFVJM-55 

BD-33 UFVJM-19 PA-40 UFVJM-56 

BD-35 UFVJM-21 PA-18 UFVJM-57 

BD-36 UFVJM-22 106-06 UFVJM-59 

BD-38 UFVJM-23 04-05 UFVJM-60 

BD-39 UFVJM-24 
Santa Rita do 

Araguaia 
UFVJM-61 

BD-42 UFVJM-25 BD-18 UFVJM-63 

BD-43 UFVJM-26 - - 



42 

 

 

Tabela 2: Resumo dos quadrados médios e parâmetros genéticos para o fator de 

reprodução (FR) e índice de reprodução (IR) de Meloidogyne javanica em raízes 

de clones de batata-doce. UFVJM, Diamantina, MG, 2013. 

Fontes de 

Variação 
GL Fator de Reprodução  Índice de Reprodução 

Blocos 2 0,0021
ns 

 0,0064
ns

 

Tratamentos 63 0,2498
**

  0,0040
**

 

Resíduo 126 0,0091  0,0007 

MÉDIA (μ)  0,48  0,32 
2

ah (%)  96,36  82,62 

CVe (%)  19,79  8,39 

CVg (%)  58,81  10,56 

CVr   2,97  1,26 

Coeficiente de variação ambiental (CVe); coeficiente de variação genético (CVg); 

coeficiente de variação relativo (CVr); e herdabilidade no sentido amplo (
2

ah ). 
ns 

e 

*
  não significativo e significativo a 1% de probabilidade respectivamente, pelo 

teste F. Dados expressos como log (x+2) em que x é o valor do fator de 

reprodução e índice de reprodução. 
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Tabela 3: Fatores de reprodução (FR) e índices de reprodução (IR%) de 

Meloidogyne javanica em 63 clones de batata-doce e na cultivar de tomate Santa 

Clara, e classificação
 (2,3)

 desses clones quanto a resistência e suscetibilidade aos 

nematoides. UFVJM, Diamantina, MG, 2013. 

Clones 

Meloidogyne javanica 

Fator de Reprodução
 
  Índice de Reprodução

 
 

FR** Classe  IR ** Classe 

Arruba 0,06a
(1)

 R
(2)

  0,37a AR/I
(3)

 

Batata mandioca 6,95d S  25,87a MoR 

Brazlândia Branca 0,02a R  0,04a AR/I 

Brazlândia Rosada 0,11a R  0,66a AR/I 

Cambraia 4,01c S  15,08a MoR 

Cariru vermelha 4,17c S  13,82a MoR 

Coquinho 0,23a R  0,43a AR/I 

Espanhola 2,91c S  11,74a MoR 

Licuri 0,60a R  2,10a MR 

Palmas 0,13a R  0,45a AR/I 

Princesa 3,87c S  8,98a MR 

T Carro 1 5,37d S  17,34a MoR 

T Carro 2 0,55a R  1,36a MR 

UFVJM-01 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-02 0,19a R  0,54a AR/I 

UFVJM-03 3,42c S  11,90a MoR 

UFVJM-04 1,36c S  4,72a MR 

UFVJM-05 0,05a R  0,11a AR/I 

UFVJM-06 0,24a R  0,60a AR/I 

UFVJM-08 5,98d S  20,55a MoR 

UFVJM-09 0,10a R  0,11a AR/I 

UFVJM-10 0,08a R  0,34a AR/I 

UFVJM-13 0,10a R  0,11a AR/I 

UFVJM-14 0,10a R  0,11a AR/I 

UFVJM-17 0,25a R  0,92a AR/I 

UFVJM-19 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-21 4,71c S  12,88a MoR 

UFVJM-22 39,43f S  139,99c S 

UFVJM-23 0,15a R  0,88a AR/I 

UFVJM-24 1,24b S  3,56a MR 

UFVJM-25 0,05a R  0,26a AR/I 

UFVJM-26 0,13a R  0,67a AR/I 

UFVJM-27 0,56a R  1,68a MR 

UFVJM-28 0,06a R  0,37a AR/I 

UFVJM-30 0,19a R  0,22a AR/I 

UFVJM-31 0,05a R  0,29a AR/I 

UFVJM-32 0,32a R  0,97a AR/I 

UFVJM-33 0,46a R  1,78a MR 
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UFVJM-34 14,90e S  54,88b S 

UFVJM-35 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-36 0,23a R  0,58a AR/I 

UFVJM-37 0,06a R  0,07a AR/I 

UFVJM-38 0,15a R  0,34a AR/I 

UFVJM-39 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-40 1,18b S  4,20a MR 

UFVJM-43 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-44 0,22a R  1,34a MR 

UFVJM-45 0,24a R  0,57a AR/I 

UFVJM-46 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-47 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-48 0,15a R  0,41a AR/I 

UFVJM-49 0,11a R  0,17a AR/I 

UFVJM-50 0,66a R  3,03a MR 

UFVJM-51 0,19a R  0,22a AR/I 

UFVJM-52 2,18b S  6,19a MR 

UFVJM-53 9,46d S  30,09a LR 

UFVJM-55 2,06b S  8,02a MR 

UFVJM-56 0,03a R  0,03a AR/I 

UFVJM-57 0,05a R  0,29a AR/I 

UFVJM-59 0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-60 1,37b S  3,97a MR 

UFVJM-61 0,15a R  0,34a AR/I 

UFVJM-63 0,29a R  0,45a AR/I 

Santa Clara 48,65f  S  100c S 

Média  2,66   8,07 
(1) 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não se diferem pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. Médias expressas com base nos dados não 

transformados. 
(2)

R, resistente; S, suscetível. 
(3)

S, suscetível (reprodução normal), IR 

acima de 51%; LR, levemente resistente, IR de 26 a 50%; MoR, moderadamente 

resistente, IR de 11 a 25%; MR, muito resistente, IR de 1% a 10%; AR/I, altamente 

resistente/imune, IR abaixo de 1%. 
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Resumo - O objetivo deste trabalho foi avaliar clones de batata-doce quanto a resistência às 

raças 1 e 3 de Meloidogyne incognita. Para cada raça fisiológica do nematoide, instalou-se um 

experimento em casa de vegetação no delineamento experimental de blocos ao acaso com três 

repetições e seis plantas por parcela. Avaliou-se 58 clones de batata-doce do banco de 

germoplasma da UFVJM, além de cinco cultivares comerciais (Brazlândia Rosada, 

Brazlândia Branca, Palmas, Princesa e Coquinho), mais o tomateiro cv. Santa Clara 

(suscetível ao Meloidogyne spp.). As ramas foram plantadas em badejas de poliestireno 

expandido de 72 células com substrato comercial e inoculadas com o patógeno trinta dias 

após o plantio. Quarenta e cinco dias após a inoculação foi realizada a extração dos ovos, sua 

contagem e a posterior realizadas às avaliações. A classificação dos níveis de resistência foi 

realizada baseada no fator de reprodução (FR) e o índice de reprodução (IR). Dos 63 clones 

analisados, 77,78% foram classificados como resistentes à raça 1 de M. incognita, 79,36% 

foram classificados como resistentes à raça 3 e 66,66% apresentaram resistência múltipla às 

duas raças do M. incognita.  
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Termos para indexação: Ipomoea batatas, Meloidogyne spp, nematoides-das-galhas, 

resistência, melhoramento, patógeno. 

Resistance of clones of sweet potato races 1 and 3 of M. incognita 

Abstract- The objective of this work was evaluate sweet potato clones resistant to races 1 e 3 

of Meloidogyne incognita. For each physiological race of nematode, one experiment was 

realized in separate greenhouses in the randomized blocks design with  three replications and 

six plants per parcel. 58 sweet potato plants of the germplasm bank of UFVJM,   and plus five 

commercial cultivars (Brazlândia Rosada, Brazlândia Branca, Palmas, Princesa e Coquinho) 

and the tomato cultivar cv. Santa Clara (susceptible to Meloidogyne spp.). The stems were 

planted in expanded polystyrene trays, and the pathogen inoculation was done after 30 days. 

Forty five days after inoculation the stems had their eggs extracted, and counted for future 

evaluation. The classification of resistance levels was performed by reproductive factors (FR) 

and reproduction index (IR) . Of the 63 clones 77.78 % were classified as resistant to the race 

1 de M. incognita, 79.36 % were classified as resistant to the à race 3. The two classification 

criteria used were selected, and  66.66 % were classified as resistant to both races  of M. 

incognita. 

Index terms:  Ipomoea batatas, Meloidogyne spp, root-knot nematodes, resistance, breeding, 

pathogen. 
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Introdução 

A batata-doce [Ipomoea batatas (L.) Lam.] é uma hortaliça de grande importância 

social, econômica e alimentar, principalmente para as regiões mais pobres do planeta, onde se 

constitui uma das mais importantes fontes de alimento (Oliveira et al., 2005). No mundo 

inteiro, a batata-doce é a sexta cultura alimentar mais importante depois do arroz, trigo, 

batata, milho e mandioca. Nos países em desenvolvimento está incluída entre as cinco mais 

importantes culturas de interesse alimentar, e mais de 105 milhões de toneladas são 

produzidas mundialmente a cada ano, sendo 95% cultivadas em países em desenvolvimento 

(CIP, 2010). 

O Brasil é o principal produtor no continente latino americano, obtendo em 2011 uma 

produção de 544.820 t. em uma área de 43.879 ha, proporcionando produtividade de 12,4 t 

ha
1
. Minas Gerais se destaca com uma produtividade de 17.4 t ha

-1
 (IBGE, 2011). Apesar de 

apresentar elevado potencial produtivo, a produtividade brasileira ainda é baixa, devido dentre 

outros problemas, aos poucos cuidados de manejo da cultura, ao plantio materiais genéticos 

obsoletos e degenerados e uso de cultivares em suas maiorias suscetíveis a pragas e doenças 

de solo (Marchese et al., 2010; Kalkmann et al., 2013). 

Dentre as principais pragas da batata-doce, os nematoides-das-galhas, Meloidogyne 

spp. estão entre as mais destrutivas da cultura. São amplamente distribuídos e apresentam 

maiores problemas no cultivo de batata-doce nas regiões dos trópicos, sub trópicos e regiões 

de temperatura quente em todo mundo (Jatala, 1991), sendo considerado um dos fatores 

determinantes para a baixa produtividade brasileira (Neves et al., 2010). No Brasil, segundo 

Ferraz (2013) as perdas variam segundo estimativas, de 5 a 35%, em média, para os diferentes 

tipos de culturas, sendo impossível cultivar economicamente certas plantas em áreas 

infestadas sem que medidas de controle sejam implementadas, sendo estas perdas 
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influenciadas ainda pela espécie de nematoide e da cultura hospedeira envolvida na 

associação. 

Segundo Rosa et al. (2013) entre as principais espécies de nematoides encontradas em 

áreas destinadas à produção das olerícolas estão M. incognita e M. javanica podendo essas 

espécies serem encontradas concomitantemente ou separadas. Em escala global, Meloidogyne 

incognita é a mais importante espécie de nematoide que ataca a batata-doce, e a única espécie 

de Meloidogyne com distribuição global (Jatala, 1991). 

Atualmente são conhecidas quatro raças de M. incognita (raças 1, 2, 3 e 4), e suas 

habilidades de parasitar o hospedeiro variam de acordo com a suscetibilidade da cultura, no 

entanto, pelos resultados obtidos por Charchar & Ritschel (2004), Marchese et al. (2010), 

Kalkmann et al. (2013) e Chaves et al. (2013), todas às quatro raças tem capacidade de 

parasitar a batata-doce. 

Embora algumas espécies sejam capazes de migrar para as partes da planta acima do 

solo e causar lesões nas folhas e sementes (Michereff et al., 2005) a infecção por Meloidogyne 

spp. ocorre no sistema radicular. Para sustentar sua alimentação, os nematoides modificam 

drasticamente as células das raízes de hospedeiros suscetíveis em células de alimentação 

elaboradas, incluindo nodulação complexas, mudanças na expressão gênica das células, 

fisiologia, morfologia e função (Hussey et al., 2002). Os reflexos do parasitismo podem ser os 

mais diversos, incluindo desde a necrose radicular à alteração na absorção e translocação de 

nutrientes (Marino et al., 2012), sendo o sintoma mais comum a formação de galhas com 

tamanho e formato variados.  

Há diversos métodos de controle de nematoides, como rotação de culturas, uso de 

nematicidas, entre outros (Pinheiro et al., 2012). No entanto, esses métodos nem sempre são 

adequados às práticas do agricultor, ou economicamente viáveis (Baldin et al., 2012). 

Segundo Ferreira et al. (2010) a estratégia de controle mais viável e promissora é o uso de 
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cultivares resistentes. Nos últimos anos, várias cultivares e clones de batata-doce foram 

selecionados no Brasil para resistência aos nematoides formadores das galhas, principalmente 

para às espécies M. incognita raças 1, 2, 3 e 4 e M. javanica (Huang et al., 1986; Maluf et al., 

1996; Charchar & Ritschel, 2004; Massaroto et al., 2010; Marchese et al., 2010; Kalkmann et 

al., 2013; Chaves et al., 2013). 

Entretanto, de acordo com Neves et al. (2010) o controle por meio de resistência 

genética, embora desejável, é limitado pela escassez de cultivares resistentes. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar clones de batata-doce quanto à resistência as raças 

fisiológicas 1 e 3 de Meloidogyne incognita. 

Material e Métodos 

Realizaram-se dois experimentos independentes para testar a resistência de clones de 

batata-doce às raças fisiológicas 1 e 3 do Meloidogyne incognita. Os experimentos foram 

conduzidos na Estação Experimental de Hortaliças da HortiAgro Sementes Ltda., Fazenda 

Palmital, Município de Ijaci, MG, localizado a 21º14'16"S e 45º08'00"W, com altitude média 

de 918 m. 

Foram avaliados um total de 63 clones de batata-doce, sendo cinco cultivares 

comerciais (Brazlândia Rosada, Brazlândia Branca, Palmas, Princesa e Coquinho), e 

cinquenta e oito clones provenientes do banco de germoplasma da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Estes clones tem origem em diversas regiões do 

país, com ênfase no Vale do Jequitinhonha e Mucuri e fazem parte dos programas de 

melhoramento genético da instituição. Além dos clones de batata-doce, o tomateiro (Solanum 

lycopersicum), cultivar Santa Clara foi utilizado como testemunha susceptível. 

Os experimentos foram instalados e conduzidos em casa de vegetação. Em 21/11/2012 

e 07/03/2013 realizou-se a o plantio dos materiais referentes às raças 3 e 1 do  Meloidogyne 

incognita, respectivamente. Ramas de cada clone foram padronizadas com 20 cm de 
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comprimento e três a quatro gemas internodais, sendo o plantio realizado em bandejas de 

poliestireno expandido de 72 células preenchidas com substrato comercial Plantmax. Com o 

objetivo de verificar a eficiência da suspensão contendo os ovos de nematoides, nas 

extremidades de cada bandeja foram semeadas 15 dias após o plantio das ramas de batata-

doce, sementes de tomateiro (testemunha suscetível ao Meloidogyne spp.). 

Como inóculo foram usadas as raças 1 e 3 de Meloidogyne incognita, provenientes de 

plantas de tomateiro suscetíveis altamente infectadas mantidas em casa de vegetação. O 

inóculo foi obtido segundo a metodologia descrita por Hussey & Barker (1973). Desta forma, 

depois de lavadas, as raízes de tomateiro referentes a cada ensaio foram picadas e processadas 

em liquidificador por 30 segundos em solução de hipoclorito de sódio a 0,5%.  Após este 

processo, a solução foi vertida em peneira de 0,074 mm, colocada sobre uma peneira de 0,028 

mm, sob água abundante e corrente. Sobre a peneira de 0,074 mm, ficaram retidos os restos 

de raízes, enquanto na de 0,028 mm foram coletados os ovos dos nematoides, sendo estes 

transferidos para um béquer com o auxílio de uma pisceta com água pura. Para proceder à 

contagem do número de ovos, inicialmente, ajustou-se com água o volume do béquer para 

1.000 mL e homogeneizou-se a suspensão que continha os ovos. Posteriormente, com o 

auxilio de uma pipeta, foram retiradas três alíquotas de 1 mL da suspensão, que foram 

transferidas para câmara de Peters e levadas ao estereomicroscópio onde o número médio de 

ovos por mL de solução foi quantificado. Após contagem do número de ovos no 

estereomicroscópio, foi formulada a suspensão na concentração desejada.  

Em 20/12/2012 realizou-se a inoculação do experimento referente à raça 3 e em 

08/04/2013 procedeu-se a inoculação para a raça 1. Foram distribuídos uniformemente no 

colo das plantas com auxilio de seringa de uso veterinário 2.500 e 3.500 ovos de M. incognita 

raça 1 e raça 3  por planta respectivamente. A viabilidade do inóculo foi avaliada em câmara 
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de eclosão, alcançando-se 60% e 63% de ovos viáveis. Dessa forma, a quantidade de ovos 

viáveis aplicada por planta, foi respectivamente de 1.516 e 2.205. 

O delineamento experimental utilizado em cada experimento foi o de blocos 

completos casualizados com 63 tratamentos (clones) mais a cultivar de tomate Santa Clara 

(testemunha suscetível) e três repetições de seis plantas por parcela. Cada bloco foi composto 

por seis bandejas de poliestireno expandido, onde cada uma delas continham 11 fileiras de 

seis plantas com clones de batata-doce e uma fileira com o tomate cv. Santa Clara. 

Decorridos 45 dias da inoculação, em 04/02/2013 e 23/05/2013 as plantas de batata-

doce e tomate referentes respectivamente aos experimentos com as raças 3 e 1 do 

Meloidogyne incognita  foram retiradas cuidadosamente do substrato e suas raízes lavadas 

para extração dos ovos, conforme a metodologia proposta por Hussey & Baker (1973). 

Realizou-se a estimativa do número de ovos pela contagem de 1 mL da suspensão, em câmara 

de Peters. O número total de ovos foi determinado pela extrapolação dos valores obtidos nesta 

contagem, os quais corresponderam à população final (Pf ) de nematoides. De posse desses 

dados as seguintes variáveis foram determinadas: Fator de reprodução e Índice de reprodução. 

De acordo com o proposto por Oostenbrink (1966), o Fator de Reprodução corresponde à 

razão entre a população final e inicial de nematoides (FR=Pf/Pi) e é utilizado para determinar 

resistência (FR<1) e suscetibilidade (FR≥1). 

Para determinar o Índice de reprodução do M. incognita, o tomateiro foi considerado 

como testemunha padrão (100%), em comparação com a reprodução desses nematoides na 

batata-doce. Os valores da população final (Pf) encontrados nos clones de batata-doce foram 

divididos pelos encontrados no tomateiro, obtendo-se assim os valores do índice de 

reprodução (IR%). Dessa forma, obedecendo a classificação estabelecida por Taylor (1967), 

onde: S, planta suscetível, reprodução normal, IR acima de 51%; LR, levemente resistente, IR 

de 26 a 50%; MoR, moderadamente resistente, com IR de 11 a 25%; MR, muito resistente, IR 
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de 1 a 10%; AR/I, altamente resistente/imune, IR abaixo de 1%, determinou-se a resistência 

de cada genótipo de batata-doce a M. incognita. 

Para a análise estatística, utilizaram-se os valores em nível de média da parcela. Para 

atender as pressuposições da análise de variância, os valores obtidos para as variáveis 

avaliadas foram submetidos à transformação de log (x+2). Os dados foram submetidos à 

análise de variância, e quando verificado efeito significativo dos clones pelo teste F realizou-

se o agrupamento de médias utilizando o teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade. Foi 

estimada ainda a herdabilidade no sentido amplo (
2

ah ), o coeficiente de variação genético 

(CVg), coeficiente de variação ambiental (CVe) e o coeficiente de variação relativo (CVr).  

 As análises estatísticas foram feitas com o auxílio do software genético-estatístico 

GENES (Cruz, 2013). 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1 são apresentados o resumo dos quadrados médios e as estimativas dos 

parâmetros genéticos. Verificou-se efeito significativo (p < 0, 001) entre os tratamentos para 

as variáveis FR e IR em ambas as raças fisiológicas de M. incognita utilizadas. Resultado 

similar também foi verificado por Massaroto et al. (2010), Marchese et al. (2010) e Kalkmann 

et al. (2013)  os quais encontraram diferença entre os acessos avaliados quanto a resistência 

ao Meloidogyne spp.  

Verifica-se que os valores do coeficiente de variação genética apresentaram-se 

superiores aos do coeficiente de variação ambiental, indicando assim maior possibilidade de 

progressos com a seleção (Gonçalves Neto et al., 2012). O coeficiente de variação relativo, 

indicado pela relação entre o (CVg/CVe) apresentou valores superiores a 2,00, o que mais uma 

vez indica situação bastante favorável para a seleção.  

Os valores da herdabilidade no sentido amplo, das variáveis FR e IR foram superiores 

a 90% em ambas as raças de nematoides. Valores de herdabilidade elevados também foram 
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verificados por Marchese et al. (2010), Gonçalves (2011) e Kalkmann et al. (2013)  em 

experimentos envolvendo seleção de clones de batata-doce resistentes aos nematoides 

formadores-das-galhas. De acordo com Neves et al. (2011), as estimativas de herdabilidade 

são fundamentais em programas de melhoramento, pois expressam a confiabilidade com que 

os fenótipos representam os genótipos.  

Quando se observa a reação dos clones de batata-doce avaliados para resistência ao M. 

incognita raça 1, verifica-se que 77,77% dos clones apresentaram resistência segundo a 

classificação proposta por Oostenbrink (1966), (Tabela 2). Baseando-se nesta classificação, 

estes clones são aptos ao cultivo em áreas infestadas pelo M. incognita raça 1, ou como fontes 

de resistência em programas de melhoramento. 

A classificação dos clones pela classificação proposta por Oostenbrink (1966) é 

confirmada pelo agrupamento de Scott & Knott, onde as médias dos clones resistentes 

diferem (p < 0,05) da testemunha suscetível, o tomateiro cv. Santa Clara. Na associação da 

classificação de Oostenbrink (1966) com o agrupamento de Scott & Knott, verifica-se que os 

clones considerados suscetíveis pela classificação de Oostenbrink (1966) apresentaram 

médias em quarto grupos distintos pelo agrupamento de Scott & Knott, indicando assim, que 

mesmo sendo classificados como suscetíveis por Oostenbrink (1966) podem apresentar grau 

maior de resistência que a testemunha suscetível, uma vez que suas médias fazem parte de 

grupos distintos.  

Considerando classificação estabelecida por Taylor (1967), somente o tomate cv. 

Santa Clara apresentou-se como suscetível de acordo com seu índice de reprodução (Tabela 

2). Todos os 63 clones de batata-doce avaliados apresentaram alguma reação de resistência, 

sendo 34,92% classificados como altamente resistente/imune (AR/I), 52,38% muito resistente 

(MR), e somente 11,10% e 1,60% dos clones foram classificados como moderadamente 

resistente (MoR) e levemente resistente (LR), respectivamente.  
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Entre os 63 clones de batata-doce avaliados no presente estudo, 19 são em comum aos 

avaliados por Massaroto et al. (2010). O autor, utilizando a classificação proposta por Huang 

et al. (1986), que se assemelha a classificação de Taylor (1967) por basear-se na distribuição 

de classes quanto a resistência,  verificou que grande parte dos clones avaliados provenientes 

do banco de germoplasma da UFVJM apresenta-se com resistência variando de 

moderadamente resistente à clones altamente resistentes, resultados estes que corroboram os 

obtidos no presente estudo.  

Assim como verificado pela classificação de Oostenbrink (1966), os clones 

apresentaram elevada reação de resistência ao M. incognita raça 1 pela classificação proposta 

por Taylor (1967), indicando serem maus hospedeiros para o referido patógeno. Frequências 

elevadas de clones resistentes ao M. incognita raça 1 têm sido relatadas em experimentos com 

batata-doce. Marchese et al. (2010), avaliando 123 clones de batata-doce, obtiveram 45,97% 

de clones resistentes pela classificação proposta por Oostenbrink (1966) e os mesmos foram 

classificados como altamente resistente/imune (AR/I) e muito resistentes (MR) de acordo com 

a classificação de Taylor (1967). Assim como Bassey et al. (2012), que obteve 88,90% dos 

clones como altamente resistentes e muito resistentes ao M. incognita no sudeste da Nigéria. 

Huang et al. (1986), avaliando a coleção de batata-doce do CNPH/EMBRAPA para os 

nematoides M. incognita e M. javanica, obtiveram numerosas fontes de resistência.  

Na associação das duas classificações de resistência utilizadas e considerando como 

aptos a seleção somente os clones que se apresentam como altamente resistente/imune ou 

muito resistente pela classificação de Taylor (1967) e resistente pela classificação de 

Oostenbrink (1966), podem-se considerar aptos à seleção para o Meloidogyne incognita raça 

1, 77,78% dos clones avaliados.  

Quanto ao M. incognita raça 3, também foi verificado pela classificação de 

Oostenbrink (1966) a presença de clones resistentes e suscetíveis. Dos 63 clones avaliados 13 
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(20,64%) obtiveram o valor acima da unidade para o fator de reprodução, sendo considerados 

suscetíveis (Tabela 2). Os valores obtidos por esses clones variaram de 1,50 para o clone 

UFVJM-04 até o valor de 10,50 obtido pelo clone Batata-mandioca, valor este superior ao 

apresentado pelo tomateiro, considerado testemunha padrão de suscetibilidade ao 

Meloidogyne spp. Proporções semelhantes de clones suscetíveis também foram observadas 

por Charchar & Ritschel (2004) na avaliação do banco de germoplasma de batata-doce da 

EMBRAPA Hortaliças para M. incognita raça 3, sendo que os autores verificaram que 

somente 49 dos 357 genótipos sofreram infecção pelo nematoide.   

Considerando ainda a classificação proposta por Oostenbrink (1966), verifica-se que 

50 clones (79,36%), foram classificados como resistentes e, assim como observado para a 

raça 1 do M. incognita,  estes resultados são confirmados pelo agrupamento de Scott & Knott,  

explicitado pela separação das médias em grupos distintos dos clones tidos como resistentes 

da média obtida pela testemunha suscetível.  

Os clones avaliados para a raça 3 de M. incognita foram distribuídos em todas as 

classes de resistência segundo a classificação estabelecida por Taylor (1967), (Tabela 2). 

Como altamente resistentes/imune (AR/I) e muito resistentes (MR) classificaram-se 79,36% 

dos clones avaliados. Estes clones foram os mesmos classificados como resistentes pela 

classificação de Oostenbrink (1966) e, considerando o mesmo nível de seleção utilizado para 

a raça 1, estes clones são aptos à seleção para resistência ao Meloidogyne incognita raça 3. 

Como levemente resistente (LR) e moderadamente resistentes (MoR), enquadram-se 14,04% 

dos clones. 

Observa-se que entre as cultivares comerciais a Brazlândia Rosada, Brazlândia 

Branca, Palmas e Coquinho, apresentaram-se como resistentes para ambas as raças pela 

classificação de Oostenbrink (1966) e elevado grau de resistência (AR/I, MR) pela 
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classificação de Taylor (1967), enquanto a cultivar Princesa foi classificada como suscetível e 

levemente resistente pelas mesmas classificações em ambas as raças estudadas (Tabela 2).  

Em estudo conduzido por Charchar & Ritschel (2004), a cultivar Princesa apresentou 

alto grau de resistência para as raças 1 e 3 de M. incognita, enquanto a cultivar Coquinho 

obteve níveis menores de resistência, as cultivares  Brazlândia Rosada e Brazlândia Branca 

foram consideradas suscetíveis a raça 1 do M. incognita. Porém, os resultados dos autores 

supracitados não podem ser exatamente comparáveis com os obtidos neste estudo, devido às 

metodologias utilizadas por estes para a classificação da resistência apresentarem diferenças, 

pois se baseiam no número de massas de ovos, sintoma este não necessariamente expresso em 

batata-doce, podendo provocar interpretações equivocadas. 

Em relação à reação de resistência para as raças 1 e 3 de M. incognita verifica-se que 

os clones de batata-doce apresentaram respostas diferentes entre as raças do nematoide, onde 

11,12% foram aptos à seleção para a raça 1 e suscetíveis à raça 3; 12,70% aptos à seleção para 

a raça 3 e suscetíveis à raça 1;  9,52% suscetíveis para ambas raças utilizadas e 66,66% 

apresentaram resistência múltipla as duas raças (Tabela 2). 

Considerando que há clones com resistência à raça 1 e suscetibilidade a raça 3, e vice-

versa, pode-se inferir que a resistência contra diferentes raças do M. incognita é controlada 

por diferentes genes e/ou alelos (Maluf et al., 1996; Cervantes-Flores et al., 2002 e Ferreira et 

al., 2010). 

De maneira geral, as duas classificações foram coerentes para identificação de clones 

resistentes ao M. incognita raça 1 e 3, mas a classificação proposta por Taylor (1967) 

proporciona maior distribuição das classes (I/AR, MR, MoR, LR e S), permitindo maior 

flexibilidade de classificação, enquanto a classificação elaborada por Oostenbrink (1966), 

classifica os clones somente como resistentes (R) ou Suscetíveis (S). No entanto, a 

classificação proposta por Oostenbrink (1966) é mais segura quanto à seleção de clones 
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resistentes, uma vez que esta classificação baseia-se no número final e inicial de ovos de 

nematoides obtidos pela própria batata-doce. Ao contrario da classificação de Taylor (1967) 

que tem suas classes de resistência obtidas a partir de uma relação do número de ovos de 

nematoides envolvendo uma testemunha altamente suscetível.  

De acordo com Santos et al. (2012), cuidado especial deve ser tomado em áreas 

infestadas com nematoides e a escolha de clones resistentes é uma forma eficiente de evitar 

danos futuros como crescimento reduzido, baixa produção, além de sintomas que muitas 

vezes sobrepõem as deficiências minerais. Sendo assim, 66,66% dos clones avaliados podem 

ser considerados resistentes as duas raças 1 e 3 do Meloidogyne incognita por apresentarem 

padrão de resistência pela classificação estabelecida por Oostenbrink (1966) e reação 

altamente resistente/imune e muito resistente pela classificação de Taylor (1967). Estes clones 

são considerados promissores, pois, segundo Gonçalves (2011) a obtenção de clones que 

apresentem resistência a um maior número de espécies e raças do nematoides-das-galhas 

permitirá maior segurança e aceitação por parte dos produtores. 

Conclusões 

Os clones apresentam diferentes níveis de resistência pelas classificações do fator de 

reprodução e índice de reprodução para as duas raças de nematoides utilizadas. 

Entre os clones de batata‑doce avaliados, 77,78% são resistentes à raça 1, 79,36% são 

resistentes à raça 3 e 66,66% são resistentes as duas raças. 

Há variabilidade genética no banco de germoplasma de batata-doce da UFVJM para 

resistência as raças 1 e 3 do nematoide M. incognita. 

O fator de reprodução é o mais indicado na avaliação da resistência de clones de 

batata-doce as raças 1 e 3 do nematoide M. incognita. 
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Tabela 2: Resumo dos quadrados médios e parâmetros genéticos para o fator de reprodução (FR) e 

índice de reprodução (IR) de Meloidogyne incognita (raças 1 e 3) em raízes de clones de batata-doce. 

UFVJM, Diamantina, MG, 2013. 

Fontes de 

Variação 
GL 

 Meloidogyne incognita 

 Raça 1  Raça 3 

 
Fator de 

Reprodução 

Índice de 

Reprodução 
 

Fator de 

Reprodução 

Índice de 

Reprodução 

Blocos 2  0,0004
ns 

0,0010
ns

  0,0626
 ns

 0,0022
 ns

 

Tratamentos 63  0,0875
**

 0,0018
**

  0,0896
**

 0,0039
**

 

Resíduo 126  0,0054 0,0001  0,0046 0,0002 

MÉDIA (μ)   0,42 0,31  0,43 0,32 
2

ah (%)   93,80 92,79  94,85 93,77 

CVe (%)   17,38 3,64  15,63 4,82 

CVg (%)   39,04 7,55  38,71 10,79 

CVr    2,25 2,07  2,48 2,24 

Coeficiente de variação ambiental (CVe); coeficiente de variação genético (CVg); coeficiente de 

variação relativo (CVr); e herdabilidade no sentido amplo (
2

ah ). 
ns 

e 
*
  não significativo e significativo a 

1% de probabilidade respectivamente, pelo teste F. Dados expressos como log (x+2) em que x é o 

valor do fator de reprodução e índice de reprodução. 
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Tabela 2: Médias dos fatores de reprodução (FR) e índices de reprodução (IR%) de Meloidogyne incognita (Raça 1 

e 3) nos 63 clones de batata-doce avaliados e na cultivar de tomate Santa Clara, e classificação (
2,3

) desses clones 

quanto a resistência e suscetibilidade aos nematoides. UFVJM, Diamantina, MG, 2013. 

Clones 

Meloidogyne incognita 

Raça 1   Raça 3  

Fator de 

Reprodução
 
 

 
Índice de 

Reprodução
 
 

 
Fator de 

Reprodução 
 

Índice de 

Reprodução 

FR** Classe  IR** (%) Classe  FR** Classe  IR** (%) Classe 

Arruba 0,35
(1)

 a R
(2)

  2,16a MR
(3)

  0,35a R  3,34a MR 

Batata mandioca 0,00a R  0,00a AR/I  10,50f S  108,54e S 

Brazlândia Branca 0,40a R  2,68a MR  0,32a R  3,18a MR 

Brazlândia Rosada 0,13a R  0,95a AR/I  0,14a R  1,58a MR 

Cambraia 2,58c S  15,96b MoR  2,09d S  21,85b MoR 

Cariru vermelha 4,09d S  22,67c MoR  0,94b R  9,27a MR 

Coquinho 0,00a R  0,00a AR/I  0,09a R  0,91a AR/I 

Espanhola 0,69b R  3,63a MR  1,63c S  14,81b MoR 

Licuri 0,18 R  1,08a MR  0,31a R  2,90a MR 

Palmas 0,51a R  2,57a MR  0,05a R  0,44a AR/I 

Princesa 1,58b S  10,08b MR  3,40d S  32,33c LR 

T Carro 1 1,63b S  10,61b MR  1,86c S  18,78b MoR 

T Carro 2 0,18a R  1,07a MR  0,01a R  0,12a AR/I 

UFVJM-01 0,56a R  3,47a MR  0,10a R  1,04a MR 

UFVJM-02 3,51d S  20,64c MoR  0,05a R  0,52a AR/I 
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UFVJM-03 4,09d S  22,09c MoR  0,64b R  5,98a MR 

UFVJM-04 2,00c S  11,21b MoR  1,50c S  15,09b MoR 

UFVJM-05 0,00a R  0,00a AR/I  0,11a R  0,96a AR/I 

UFVJM-06 0,00a R  0,00a AR/I  0,26a R  3,07a MR 

UFVJM-08 1,04b S  5,21a MR  4,15e S  41,96d LR 

UFVJM-09 0,07a R  0,18a AR/I  0,14a R  1,36a MR 

UFVJM-10 0,18a R  0,87a AR/I  0,17a R  1,98a MR 

UFVJM-13 0,35a R  1,94a MR  0,84b R  8,18a MR 

UFVJM-14 0,51a R  2,78a MR  0,63b R  5,93a MR 

UFVJM-17 0,62b R  3,67a MR  0,39a R  3,83a MR 

UFVJM-19 0,81b R  4,86a MR  0,00a R  0,00a AR/I 

UFVJM-21 0,34a R  1,71a MR  3,05d S  29,38c LR 

UFVJM-22 0,93b R  5,76a MR  3,14d S  30,75c LR 

UFVJM-23 0,20a R  1,18a MR  0,43a R  4,12a MR 

UFVJM-24 2,19c S  11,29b MoR  0,92b R  8,36a MR 

UFVJM-25 0,49a R  2,92a MR  0,20a R  1,97a MR 

UFVJM-26 0,26a R  1,32a MR  0,67b R  5,91a MR 

UFVJM-27 1,02b S  5,93a MR  0,39a R  3,69a MR 

UFVJM-28 0,44a R  2,20a MR  0,40a R  3,35a MR 

UFVJM-30 0,09a R  0,64a AR/I  0,21a R  1,96a MR 

UFVJM-31 0,00a R  0,00a AR/I  0,22a R  2,36a MR 

UFVJM-32 0,09a R  0,24a AR/I  0,08a R  0,74a AR/I 

UFVJM-33 0,11a R  0,50a AR/I  0,28a R  2,71a MR 

UFVJM-34 5,21d S  31,99c LR  0,10a R  0,82a AR/I 

UFVJM-35 0,00a R  0,00a AR/I  0,38a R  3,49a MR 

UFVJM-36 0,26a R  1,76a MR  0,69b R  6,92a MR 

UFVJM-37 0,00a R  0,00a AR/I  0,04a R  0,37a AR/I 

UFVJM-38 0,13a R  0,95a AR/I  0,22a R  1,66a MR 

UFVJM-39 0,14a R  0,80a AR/I  0,13a R  1,10a MR 

UFVJM-40 0,91b R  4,59a MR  1,62c S  16,16b MoR 

UFVJM-43 0,38a R  2,58a MR  0,06a R  0,89a AR/I 

UFVJM-44 0,16a R  0,99a AR/I  0,51a R  5,04a MR 
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(1) 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não se diferem pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Médias expressas com base nos dados não transformados. 
(2)

R, resistente; S, suscetível. 
(3)

S, suscetível (reprodução 

normal), IR acima de 51%; LR, levemente resistente, IR de 26 a 50%; MoR, moderadamente resistente, IR de 11 a 

25%; MR, muito resistente, IR de 1% a 10%; AR/I, altamente resistente/imune, IR abaixo de 1%. 

 

 

 

UFVJM-45 0,09a R  0,64a AR/I  0,60b R  5,66a MR 

UFVJM-46 0,09a R  0,64a AR/I  0,37a R  3,63a MR 

UFVJM-47 0,27a R  1,41a MR  0,60b R  5,89a MR 

UFVJM-48 0,03a R  0,24a AR/I  0,26a R  2,25a MR 

UFVJM-49 0,17a R  1,04a MR  0,02a R  0,14a AR/I 

UFVJM-50 0,24a R  1,36a MR  0,24a R  2,38a MR 

UFVJM-51 0,08a R  0,41a AR/I  0,37a R  3,59a MR 

UFVJM-52 1,14b S  7,61a MR  2,33d S  24,25c MoR 

UFVJM-53 0,29a R  1,48a MR  4,64e S  48,60d LR 

UFVJM-55 1,80b S  11,37b MoR  0,14a R  1,40a MR 

UFVJM-56 0,08a R  0,39a AR/I  0,14a R  1,41a MR 

UFVJM-57 0,41a R  1,96a MR  3,45e S  32,07c LR 

UFVJM-59 0,76a R  4,57a MR  0,17a R  1,77a MR 

UFVJM-60 1,19b S  6,59a MR  0,21a R  2,16a MR 

UFVJM-61 0,11a R  0,50a AR/I  0,04a R  0,49a AR/I 

UFVJM-63 0,37a R  1,91a MR  0,00a R  0,00a AR/I 

Santa Clara 21,22e  S  100d  S   10,47f  S       100e  S 

Média 1,05  5,77     1,06         10,55 
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ANEXO 
 

Os artigos foram redigidos conforme norma da revista Pesquisa 

Agropecuária Brasileira – PAB (Versão preliminar) 

 

A formatação dessa dissertação segue os termos estabelecidos para as 

“Normas para redação e apresentação de Teses e Dissertações”, ANEXO DA 

RESOLUÇÃO N°.11- 

CONSEPE, DE 16 DE MAIO DE 2008. Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

 


