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ISOLADOS BACTERIANOS POTENCIALMENTE ÚTEIS PARA O CONTROLE DE
 Meloidogyne exigua EM CAFEEIRO
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Os nematóides perfazem um grande grupo de animais, sendo que até o momento existem cerca de 15000
espécies descritas. Dentre estas espécies, podemos destacar as presentes no gênero Meloidogyne, considerado
o de maior importância econômica. Neste gênero, pode-se destacar a espécie Meloidogyne exigua Goeldi
(1887), que é o nematóide de maior distribuição pelos cafezais brasileiros. Estima-se que somente na safra de
1998/1999 o Brasil tenha perdido algo em torno de R$ 1 bilhão devido a estes fitoparasitas. Tendo como meta
o desenvolvimento de nova metodologia de controle de fitonematóides, este trabalho foi realizado com o
objetivo inicial de identificar isolados rizobacterianos produtores de substâncias tóxicas a M. exigua. Logo,
diversas rizobactérias, provenientes das rizosferas de várias plantas foram cultivadas em meio de cultura
líquido Tryptic Soy Broth (TSB) e, após remoção das células bacterianas por centrifugação (10.000g), obtiveram-
se os sobrenadantes que foram submetidos a testes in vitro com juvenis do segundo estádio (J2) de M. exigua.
Com isso, observou-se que 10 isolados produziam metabólitos consideravelmente tóxicos ao referido nematóide.
Em decorrência, foram empregadas em testes in vivo com mudas de café (Coffea arabica L. cv. Catuaí) de seis
meses de idade. Para tanto, inocularam-se as mudas com aproximadamente 2000 ovos de M. exigua e, em
seguida, aplicaram-se 20 mL dos sobrenadantes. O experimento foi montado com delineamento em blocos
casualisados. Empregaram-se 6 repetições e três testemunhas: 1) planta sem inoculação de ovos; 2) planta
com inoculação de ovos; 3) planta com inoculação de ovos e aplicação do nematicida comercial Aldicarbe.
Após 90 dias avaliou-se o número de galhas de M. exigua nos sistemas radiculares das mudas, o que permitiu
observar que os menores valores foram obtidos com os isolados bacterianos denominados 84-19 e 54-06.
Esse resultado permite concluir que os dois isolados bacterianos apresentam grande potencial para emprego
no controle de M. exigua em cafeeiros.
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