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I. INTRODUÇÁO

•

Os nematóides do gênero Meloidogyne afetam uma ampla
gama de hospedeiras, de ervas daninhas a plantas cultivadas de
valor econômico, causando redução na produção (Bird, 1974). A
comprovada importância econômica deste gênero ~e deve ã sua
maior distribuição geográfica em comparação com outros nematói -
des fitoparasitos (Sasser, 1977).

O tipo de parasitismo e seus efeitos nos tecidos ra-
diculares têm sido amplamente estudados em muitas plantas. Ares
posta histológica mais frequente de plantas suscetíveis é a for-
maçao de "galhas" associadas com anomalias celulares (Christie,
1936; Bird, 1974). Estas anomalias incluem hipertrofia e hiper-
plasia de células parenquimáticas do córtex e, principalmente,do
estelo, (Christie, 1936; Krusberg & Nielsen, 1958) e a formação
de células multinucleadas - as chamadas células gigantes - nas
quais, segundo consenso geral (Bird, 1974) ocorr~ria o desenvol-
vimento dos nematóides do gênero Meloidogyne ..

A histopatologia de raízes atacadas pelo nematói
de.tem abordado aspectos variados, como: penetração e migração
larval nos tecidos (Krusberg & Nielsen, 1958; Smith & Mai, 1956;
Endo & Wergin, 1973; Waseem & Ismail, 1974); formação de teci-
dos atípicos como células gigantes, hiperplasia no periciclo e
parênquima vascular, hipertrofia cortical (células hipertróficas
não multinucleadas), xilema ano~mal (Christie, 1936; Krusberg &
Nielsen, 1958; Dropkin & Nelson, 1960; Smith & Mai, 1965; Heald,
1969; Baldwin & Barker, 1970; Siddiqui & Taylor, 1970; Ogbuji
1976); desenvolvimento e reprodução dos nematóides nos tecidos
radiculares (Christie, 1946; Smith & Mai, 1965; Perez & Casti-
lho, 1973).

No relacionamento parasito-hospedeiro ocorrem varia
dos graus de suscetibilidade entre as espécies de plantas e, mui
tas vezes, entre variedades de uma mesma espécie vegetal a uma
determinada espécie de Meloidogyne. A capacidade de reprodução
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do nematóide numa ~anta hospedeira é um dos principais crité -
rios de a~aliação do grau de suscetibilidáde: plantas em que a
reprodução do nematóide e menor do que 2% da reprodução numa
planta suscetível, com considerável infestação do solo; sao
consideradas altamente re.sistentes; as plantas que permitem a
reprodução de 10 a 20%, são moderadamente resistentes e as pla~
tas nas qua~s a reprodução é acima de 50%, são ligeiramente re-
sistentes (Taylor & Sasser, 1978).

Histologicamente,as plantasreagemde maneiradiferenteà in
fecção de MeZoidogyne spp., de acordo com o grau de suscetibi
lidade. Dr?pkin & Nelson (1960) estudaram a suscetibilidade de
19 cultivares de soja ao ataque de M. incognita e distinguiram
4 tipos de reações, as quais 'variaram de marcada necrose celu -
lar e nenhuma formação de células gigantes, considerada a mais
resistente, até aquela que apresentou formação de grandes célu-
las multinucleadas, de paredes espessas e citoplasma denso, ne-
cessárias para a reprodução do nematóide, o extremo mais susce-
tível. Riggs & Winstead (1959) constataram a morte de tecidos
ao redor de larvas invasoras e subsequente morte destas em raí-
zes de tomateiro resistente, 24 a 48 horas após a'invasão, embo
ra ocorresse penetração em raízes de plantas resistentes tão l~
vree rapidamente quanto nas de plantas suscetíveis. Necrose
celular no córtex e endoderme impediram penetração larval no e~
telo e necrose celular ao redor de células gigantes incipientes
resultaram na deterioração destas e das larvas, em raízes de
aveia parcialmente resistente a M. naasi (Siddqui, 1971).

Em algodoeiros resistentes a M. incognita, McClu-
re et aZ (1974) observaram a incipiente formação de galhas, as
quais continham apenas fragmentos de nematóides ou pequenas ga-
lhas sem traços detectáveis de larvas em desenvolvimento. DroE
kin et aZ (1969) adotaram como critério de susc~tibilidade de
plântulas de tomateiro a M. incognita, a iniciação do desenvol-
vimento larval, a indução de necrose celular e a formação de ga
lhas.

Tem sido mostrado que certas espécies vegetais sao
capazes de reduzir sensivelmente populações de nematóides, qua~
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do plantadas em solo infestado. Plantas como estas podem ser usa
das no controie de Meloidogyne em esquema de rotação de cultura~
Exemplos deste grupo de plantas são Tagetes spp. e Crotalaria~:

(Daulton & Curtis, 1963; Belcher& Hussey, 1977; Hackney & Dic-
kerson,1975; Huang et al., 1981), que reagem distintamente ã
infecção de Meloidogyne spp. Uhlembrock & Bijloo,referidos por
Belcher & Hussey (1977), acham que o efeito de T. ereta na redu -
çao de populações de nematóides foi devido a compostos politie -
n í.s altamente nematicidas contidos em suas raízes. T. patu l:a pe rruí,

tiu algum desenvolvimento e reprodução de M. incognita (Hackney
& Dickerson, 1975) enquanto M. javanica não se desenvolveu além
de larvas de 29 estãgio, nem induziu formação de células gigan -
tes, resultando em significante redução de populações dessenema
tóide após o plantio desta planta (Daulton &Curtis, 1963).

Espécies de Crotalaria atuam como culturas armadi
lhas, atraindo larvas de MeZoidogyne spp, as quais não se desen-
volvem até a fase adulta, não havendo também a formação de ga
lhas (Huang & Mota e Silva, 1980), bem como atuam ainda na redu-
ção de populações de nematóide das galhas (Huang et al, 1981).

Tendo em vista a ampla possibilidade: do uso de Crota

Zaria spp. no controle do nematóide das galhas e da escassez de
estudos histológicos que proporcionem algum esclarecimento sobre.
a interrupção do ciclo vital de Meloidogy~e spp. por Crotalaria

spp., este trabalho objetiva comparar as reações histológicas de
três espécies de plantas leguminosas a Me Loido qu ne j av an ica ('Il:eLi:).

1885) Chitv..Dod: Phas eo l.ue a t.r-opu i-pu r eu s~ (Moç. & Sesse), ex.
Dc~ conhecidamente suscetível (Huang & Uesugi, 1981); Indigofera

hirsuta que, segundo Rhoades (1976), se comporta como moderada -
mente resistente a M. javanica e Crotalaria lanceoZata~ Roxb.,
uma representante do grupo das plantas antag6nicas a Meloidogyne

(Huang & Uesugi, 1981).
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11. MATERIA S E METOVOS

1. PREPARO DAS PLANTAS PARA INOCULAÇÃO

Para o presente estudo, sementes de Phaseolus

atropurpureus~ Indigofera hirsuta e Crotalaria lanceolata foram
tratadas com.solução (1%) de hipoclorito de sódio por 1 minuto,
para ?esinfestação superficial e imersas posteriormente em água
destilada em erlenmeyers para germinação. As sementes germina -

.das foram transferidas para placas de Petri, onde foram devida-
mente acondicionadas sobre papel de filtro duplo umedecido e
as placas cobertas com as tampas, mantidas em temperatura am
biente. As plântulas foram mantidas nesta condição até as fo-
lhas cotiledonares apresentaram-se com pigmentação verde;
so então foram transplantadas para copos plásticos' de aproxi-
madamente 250 ml, uma planta para cada copo, preenchido com
areia previamente esterilizada por 1 hora a l209C.

As plâ~tulas foram regadas diariamente a partir da
semeadura e adubadas quinzenalmente (adubo foliar Rhodia - Jar-
dim, formulação 16-6-8 mais micronutrientes) desde o surgimento'
das primeiras folhas verdadeiras até a extração de raizes para
os estudos.

\

2. PREPARO DE INCCULO E INFESTAÇÃO COM O NEMATCIDE

Os ovos utilizados como inóculo foram obtidos de
população de Meloidogyne javanica oriunda da Coleção Nematológ~
ca do Laboratório de Fitopatologia da Universidade de Brasi-
lia, catalogada sob nGmero CNUnB - 1959. Foi feita uma purific!
ção da população através de extração de uma Gnica ooteca antes
da multiplicação da fonte de inóculo em tomateiro.

Para extrair os ovos na preparação do inóculo utili
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,
zou-se o método de Hussey & Barker (19í3) ~ que determina os se-
guintes procedimentos: (1) as raízes com galhas foram lavadas
cuidadosamente com jato lento de água para eliminar o solo e
evitar a 'perda de ootecas aderidas à superfície das raízes; (2)
o sistema radicular foi posteriormente cortado em pedaços de
aproximadamente meio centímetro e triturado em liquidificador
com a solução (1%) de hipoclorito de sódio por 1 minuto; (3)
em seguida, submeteu-se o material triturado à filtração em 2
peneiras sobrepostas, sendo a primeira com malhas de 80 ~m e a
outra, de 27 ~m; (4) após lavagem intensa, para eliminar o
NaOCl (Hipoclorito de sódio), os ovos retidos na segunda penei-
ra foram recolhidos para a determinação da concentração.

A areia foi infestada quando a planta apresentou um
sistema radicular com raiz principal, várias secundárias e alg~
mas terciárias. Foram inoculadosaproximadamente4.000 ovos por vaso, de-
pois de ligeira escarificação da área rente ao colo da planta. De
cada espécie vegetal foram inoculadas um mínimo de trinta plan-
tas, ficando outras tantas como testemunha.

A extração de raízes para proéessamento histológico
foi feito com intervalos de 1; 7, 14, 21, 28 e 35 dias após a
infestação. Foram extraídas as raízes de 2 plantas inoculadas e
l,testemunha, para cada idade acima referida. Separada a planta
do copo plástico, submeteu-se cuidadosamehte o bloco de areia
com raízes a um jato fraco de água, para evitar a quebra das
mesmas, até a completa remoção da areia. Obtida a planta intac-
ta, livre de partículas de areia, removeu-se o sistema radicu -
lar e imergiu-se em fixador FAA, com a formulação indicada aba~
xo (Jensen, 1962), até ,o posterior processamentohistológico:

Álcool etílico 50% 90 ml
Ácido acético glacial ....••.•••.••..• 5 ml
Formalina ·(formaldeido 40%) ......•... 5 ml

"
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Os procedimentos histológicos, descritos a seguir,
sao fundamentalmente aqueles prescritos por Jensen( 1962) .

3. DESIDRATAÇÃO, INFILTRAÇÃO E EMBLOCAMENTO EM PARAFINA

Antes da desidratação, os sistemas radiculares tive
ram cinco de suas raIzes retiradas ao acaso e cortadas nas ex -
tremidades em três segmentos de aproximadamente 5 mm: os da po~
ta foram registrados como segmento Ai o seguinte, como B, e o

/

terceiro, mais maduro, como C. Cada um dos conjuntos de segmen-
tos·'foimantido em recipiente separado, para ser processado in-
dependentemente. Para facilitar a visualização de raIzes no pr~
cessamento, as quais eram muito finas e transparentes, foi in -
corporada fucsina ãcida '(aproximadame~te 0,1%) ao fixador -para
colorir as mesmas (C. S. Huang - Comunic~ção pessoal).

Na desidratação procedeu-se como s~gue: as raIzes
fixadas em FAA passaram por uma série de etanol a concentrações
crescentes, isto é, de 50% para 60%, 70%, 80% e 90%, tendo as
raIzes permanecido em cada éoncentração por 20 minutos e por
3 trocas, a cada vinte minutos, no etanol absoluto.

No processo de infiltração e emblocamento em paraf~,
na, as raízes desidratadas foram imersas sequencialmente em mis
turas de etanol-xilol 2:1, 1:1 e 1:2 por períodos de 20 minutos
até finalmente serem imersas sucessivamente em 3 porções de xi-
101 puro, também por períodos de 20 minutos. Na última das 3
imersões em xilol puro, começou-se a infiltração pela adição
de parafina em pó até à saturação. Quando saturado, adicionou-
se mais parafina sólida e levou-se à estufa a 609C. Após 30 mi-
nutos na estufa, substituiu-se um terço da mistura xilol-parafi
na por parafina pura derretida, mantendo-se sempre na estufa
a 609C. Uma hora após a primeirasubstituição, seguiu-se nova substi
tuição da metade do volume da mistura xilol-parafina por paraf~
na pura, na qual as raízes permaneceram por 30 minutos a 609C,.
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Terminada esta fase, as amostras foram t~ansferidas mais três
vezes para banhos de parafina pura derretida, a intervalos de
30 minutos cada um. No último banho as raízes estavam prontas
para montagem em bloco de parafina e fixação em suporte de ma -
deira. Nesta montagem, utilizou-se pequenas caixas de papel ca~
tolina com dimensões de 1,6 cm x 2,3 cm x 2,2 cm, onde os seg -
mentos radiculares foram dispostos paralelamente e distribuídos
geralmente em dois grupos de 3 e 2 segmentos, separados um em
cada metade das caixas, destinados a fornecerem dois blocos de
parafina a ser~m montados em suporte de madeira para corte com
micrótomo, em seções longitudinais e transversais.

/

4. MICROTOMIA E FIXAÇÃO DAS SEÇÕES HISTOL6GICAS EM LÂMINAS

As seçoes longitudinais e transversais foram obti-
das pelo corte dos segmentos emblocados em parafina utilizando-
se micrótomo rotaterio ("Amer.ican Optics"), ajustado para prod~
zir cortes de 15 ~m de espessura. As fitas de parafina com as
seções de tecidos obtidas foram cuidadosamente dispostas em.lâ~
minas previamente tratadas com adesivo de Haupt (Jensen, 1962)
e mantidas em chapa apropriada com temperatura em torno de 459C,
por um máximo de 2horasi desta forma o material ficou pronto·
para coloração.

5. COLORAÇÃO COM SAFRANINA E "FAST-GREEN" E MONTAGEM DAS
LÂMINAS

Na coloração das lâminas com as·seções aderidas pr~
cedeu-se como segue: imersão das lâminas sucessivamente em 3 ba
nhos de xilol puro·por períodos de 10 minutos cada um. Após des
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parafinadas as lâminas foram imersas primeiramente em duas por-
ções de etanol 100% e,em seguida,numa série decrescente de con-
centração (90, 80, 70, 60 e 50%, respectivamente) de soluções
de etanol. As amostras foram coloridas, então, em solução aquo-
sa de safranina por um mínimo de 30 minutos; após o que elas
foram re~assadas para o etanol 100%, através de soluções de
50, 60, 70, 80 e 90% sucessivamente. Após rápido mergulho em
"f ast+qr-e en-" as lâminas foram sucessivamente imersas em álcool
100%, álcool - xilol (1:1), xilol - fenol (1:1) e finalmente xi
101 puro, quando se procedeu à montagem final em bálsamo de Ca-
nadá. O bálsamo dilufdo com xilol foi aplicado nas lâminas na
face com as seções histológicas e recobertas com lamínulas.

/
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111. RESULTAvas

1. ASPECTOS ANATOMICOS DAS RA1zES NORMAIS DAS PLANTAS-TESTE

Os segmentos radiculares analisados histologicamente
r

estavam em estágio primário de desenvolvimento e faziam parte,
em sua maioria, de raizes secundárias. As tr~s plantas tinham
o sistema radicular muito semelhante, anatomicamente. Em cada uma
delas urna coifa protegia a região meristemática na extremidade
radicular. Esta região, de intensa multiplicação celular, se

/

prolongava por urna distância considerável do ápice (Fig. IA). Em
seguida, a região de alongamento celular caracterizava-se pela
diminuição de divisões celulares, aumento do tamanho de células
e o delineamento da epiderme, do c6rtex e do cilindro vascular
(Fig. IB). Mais adiante, na região de maturação ou diferencia-

ção' as células iniciaram o processo de diferenciação; os teci
dos parenquimáticos e vasculares tornaram-se funcionais, distri-
buidos em epiderme, c6rtex e cilindro vascular (Fig. IC). No ci-
lindro vas~ular, o periciclo é a parte mais externa, geralmen
te unicelular, exceto nos limites do protofloema,onde se confun
de com outras camadas de células parenquimáticas (Fig. ID). Os

-primeiros elementos de vaso maduros do xilema (protoxilema) ocoE
rem na periferia do cilindro vascular e t~m espessamento secund~
rio de parede tipo helicoidal ou espiralado. Os elementos de va-
so de maturação posterior são mais centrais, mais largos (metax!
lema) e o tipo de espessamento secundário de parede predominante
é o pontuado (Fig. IC). ~ um caso de diferenciação centripeta do
xilema.



FIGURA 1

/

Anatomia de raizes normais das plantas-teste. A) Vi~
ta longitudinal da regiâo meristemãtica (PhaseoLus

atropurpureus). B) Vista transversal da regiâode alon-
gamento celular (Phaseolus atropurpureus), mostrando
futura epiderme (e); primeiras células corticais (c)
e protofloema (p). C) Vista longitudinal da regiâo
de maturaçâ9 (Indigofera hirsuta) mostrando: córtex
(c), protoxilema (px) e metaxilema (mx). D) Vista
transversal da regiâo de .maturaçâo (Crotalaria lan -

ceolata) , mostrando: córtex (c), xilema (x); endode~
me (en) e periciclo (pe). As barras correspondem a
60 ~m.



10

B

e -1·
. e·

I./W

FIGURA 1



11

2. INFECÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE M. javanica~S PLANTAS TES
TE

Para o estudo da infecção e desenvolvimento de M. j~
vanica nas plantas-teste, bem como das reações histológicas des
tas plantas ao nem~tóide cit~do, o sistema radicular de cada uma
delas foi removido 1, 7, 14, 21, 28 e 35 dias após a infestação
da areia, respectivamente, do qual cinco segmentos radiculares
foram processados histologicamente. As seções anatômicas obtidas
foram analisadas em série e cronologicamente. Os resultados des-
ta análise são apresentados a seguir, para cada planta teste.

/

A. PENETRAÇÃO DO NEMAT6IDE

a) Em Phaseolus atropurpureus

Foi observadi uma prefer~ncia pela extremidade radi
cular como ponto de penetração nesta planta, um dia após a infes
tação da areia. Numa das raizes; pela análise das seções seria-
das, constatou-se que 3 larvas penetraram quase concomitantemen-
te, obliquamente, em relação ao cilindro vascular, na coifa,.
acima do meristema apical da raiz e aparentemente dirigiram-se
às células iniciais apicais (Fig. 2A) . Uma penetração ocorreu
via epiderme e córtex já na altura da região de maturação. As mi
graçoes observadas foram intercelulares.

Aos sete di~s da infestação da areia nao se observa-
ram larvas em processo de penetração na extremidade radicular.
As larvas presentes estavam em migração nos primórdios do cilin-
dro vascular da região de alongamentó celular ou se encontra
vam sedentárias na altUra da região de maturação (Fig. 2D). En -
tretanto, aos 14 dias da infestação da areia, verificou-se ornes
mo tipo de penetração descrito acima para o primeiro dia, ou se-
ja, as larvas penetraram obliquamente na coifa, acima do ápice~
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ristemático, dirigindo-seàs célulasiniciaisapicais (Fig.2B). Aparen-
temente, as larjaS migrariam em sentido contrário, dirigindo-se
à extremidade proximal da raiz, apos atingirem as iniciais api-
cais, como também foi observado para C. lanceolata (Fig. 2F).

A partir dos 21 dias após a infestação da areia não
mais se observou penetração de larvas na extremidade radicular
(meristema). Em apenas um caso se observou penetração v~a epi -
derme na altura da região de maturação (Fig. 2C), apesar da pr~
sença de várias larvas migrando. no córtex. Contudo,· foi observa
da uma penetração maciça de larvas via raiz lateral numa das
raizes estudadas com 21 dias após infestação da areia (Fig.
2E). Aos 28 e 35 dias de infestação, não se observou nenhum ti-

/

po de penetração larval, embora várias larvas migratórias de
29 estágio tivessem sido vistas no córtex, na altura da região
de maturação.

b) Em Indigofera hirsuta

Nenhum nematóide foi observado nas raizes analisa-
das desta plan~a, um dia após a infestação da areia. Aos sete
dias, 2 das 7 larvas presentes na extremidade radicular de 5
raizes analisadas mostraram o mesmo tipo de penetração larval
descrito para P. atropurpureus nos primeiros 14 dias de infesta
ção da areia. Análise das seções seriadas de 1 das raizes em
cortes transversais (Fig. 5A) mostrou a extremidade posterior
(cauda) da larva, atrás do meristema, nos limites do primórdio

do cilindro vascular, e a extremidade anterior (região da cabe-
ça) foi vista a partir do meristema, com o corpo da larva for -
mando uma curva, indicando uma mudança no sentido da migração ,
em direção à extremidade proximal da raiz.

A partir dos 14 dias, nenhuma larva foi encontrada
na região meristemática das raizes desta planta. Do mesmo modo,
nenhuma penetração foi observada via epiderme da região de mat~
ração das raizes analisadas, apesar da presença de várias lar -
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vas de 29 estágio, inclusive aos 35 dias após a infestação
areia. Alguns~asos de penetração, via raiz lateral, foram
servados. As larvas migraram sempre intercelularmente.

da
ob -

c) Em CrotaZaria ZanaeoZata

Como em I. hirsuta, nenhuma penetração larval foi
observada um dia apos a infestação da areia. No entanto, aos
7 e 14 dias, observou-se aquele aspecto de penetração descrito
para P. atropurpureus nos primeiros 14 dias de infestação e pa-

/

ra I. hirsuta nos primeiros 7 dias: as larvas após atingirem o
ápice meristemático, inverteram o sentido de migração e dirigi-
ram-se no sentido proximal das raizes (Fig. 2F).

A partir dos 21 dias após infestação nao se obser-
vou nenhum tipo de penetração larval nas raizes, embora uma lar
va de 29 estágio fosse vista migrando a partir da região meris-
temática numa das raizes estudadas, 28 dias após infestação da
areia. Como rias outras duas plantas estudadas,. as migrações sem
pre foram intercelulares.

B) DISTRIBUIÇÃO DOS NEMATOIDES NOS VÁRIOS TECIDOS RADICULA
RES

a) Em PhaseoZus atropurpureus

Os dados mostrados na Tabela 1 indicam que o numero
de nematóides encontrados nas raizes aumentou co~ o decor-
rer do tempo após a infestação da areia. Além disto, a dis -
tribuição de nematóides por raiz não foi uniforme em cada siste
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FIGURA 2 - Aspectos da penetração de Meloidogyne javanica nas
raizes das plantas-teste ..A) Vista longitudinal mos-
trando o inicio da penetração do nematóide (n) na re
gião meristemátiça de Phaseolus atropurpureus, um
dia após a infestação da areia. B) Vista longitudi ~
nal de raiz de P. atropurpureus mostrando: o nematói
de (n) antes de atingir as células iniciais api-
cais (ci), ainda aos 14 dias após a infestação,mi
grando na coifa (cf). C) Vista transversal de P.
atr~pupureus mostrando: penetração de nematóide (n)
na região de maturação. D) Vista longitudinal de
P. atropurpureu3 mostrando: nematóide (n) recém-est~
cionário no cilindro vascular, entre elementos de
xilema (x) aos sete dias dà infestação. Notar nú-
cleos (nu) e nucléolos (nl) hipertrofiados nas proxi
midades da região labial. E) Vista longitudinal de
raiz de P. atropurpureus mostrando: penetração maci-
ça do nematóide (n), via raiz lateral, aos 21 dias
da infestação. F) Vista longitudinal da região meris
temática de raiz de Crotalaria lanceolata mostrando:
o nematóide (n) após atingir as células iniciais ap~
cais (ci) migram no sentido proximal da raiz. As
barras correspondem a 60 0m.



14

,.

•

:

f J /Li rJj~

FIGURA 2



15

ma radicular estudado, sendo que algumas. raizes tinham pouco
ou nenhum nematóide, enquanto outras tinham muitos nematóides.

Foi observado também que nos primeiros 14 dias da
infestação da areia, os nematóides se encontravam, em maior
quantidade, na região meristemática, enquanto que somente após
este peri?do a maioria dos nematóides estavam na região de ma-
turação. Nestas regiões, os nematóides foram encontrados prin-
cipalmente nos tecidos vasculares do cilindro central, onde
se tornavam sedentários.

b) Em Indigofera hirsuta
/

o numero de nematóides encontrados nas raizes des-
ta planta foi muito vàriável, não mostrando nenhuma relaçãoam
os periodos de infestação e foi muito inferior ao de P. atro -

.purpureus, acima descrito (Tabela 2). Do mesmo modo que nesta
planta, a distribuição de nematóides por raizes de cada siste-
ma radicular estudado não foi uniforme.

Ao contrário do que se observou em P. atropurpu-

reus, em todos os periodos de infestação estudados, a maioria
ou todos os nematóides foram encontrados na região de matura -
ção, à exceção do primeiro dia, quando não se observou nenhum
nematóide. Apenas aos sete dias após a infestação foram vistos
nematóides na região meristemática (Tabela 2). Também nesta
planta, os nematóides se localizaram quase sempre nos tecidos
vasculares, no cilindro central.

c) Em CrotaZaria ZanceoZata

Nesta planta, o número de nematóides encontra
do foi muito inferior ao das outras duas plantas acima descr~
tas. Começou- com zero no primeiro dia da infestação, atingiu
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o mãxi~o (com 25 nemat6ides) aos 14 dia~ e decresceu at~ zero
aos 35 dias (Tabela 3). Novamente neste caso, a distribuiçâo
de nemat6ides por raiz nâo foi uniforme.

Apenas aos 7 dias da infestaçâo houve maior concen
traçâo de nematõide na regiâo meristemãtica, enquanto que a
partir dos 14 dias, a grande maioria dos nemat6ides se encon -
trava na regiâo de maturaçâo,os quais se localizaram, prefere~
cialmente, no cilindro vascular.

./

C) DESENVOLVIMENTO DO NEMAT6IDE

a) Em Phaseolus atropurpureus

Nos primeiros 14 dias após a infestaçâo da areia,
todos os nemat6ides encontrados eram larvas vermiformes de 29
estãgio. Com um dia de infestaçâo, as poucas larvas observadas
eram migratórias, enquanto que aos 7 e 14 dias, muitas das lar
vas presentes eram sedentãrias, apresentando os primeiros ind!
cios de dilataçâo do corpo. Aos 21 dias da infestaçâo foram en
contradas muitas larvas dilatadas e nenhum nemat6ide adulto na

. _ tk ",:"o.:h "'". _
reç i ao IBent-atemMA Gél:. Percentualmente, o numero de larvas ver-
miformes de 29 estãgio observado aos 28 dias, foi muito supe -
r~or ao observado aos 11 dias.

Entre os 23 nemat6ides adultos observados nos 5
segmentos de raI~es com 35 dias d~ infestaçâo, apenas um era
macho. Nenhuma ooteca foi observada nestas raizes.
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b) Em Indigofera hirsuta

Larvas dilatadas foram observadas já a partir dos 7
dias da infestação, embora em pequena quantidade. Apenas 2 fê-
meas adultas, no entanto, foram observadas, urna aos 28 dias e a
outra aos 35 dias da infestação.

c) Em CrotaZaria ZanceoZata

Nesta planta, os nematóides nao foram além do 29 es-
tágio vermiforme, em todos os períodos de infestação estudados ,
inclusive nos casos em que houve desenvolvimento de células gi -
gantes.



18

TABELA 1 - Penetração e desenvolvimento de MeZoidogyne javanica
nas raizes de PhaseoZus atropurpureus

Dias Número de nematóides / 5 segmentos de •. 1ralzes
~apos Região meristemática Região maturação

infes Total
tação L2v Ld Ad L2v Ld Ad

1 5 O O 1 O O 6
7 16 O O 10 O O 26

14 17 O O 10 O O /27
212 85 O O 67 46 O 198
28 6 O O 60 1 O 67
352 1 87 3 11 92 20 211

Total 130 87 3 159 139 20 538

(1) - Avaliação feita em 5 segmentos radiculares de cerca de
15 mm retirados ao acaso de uma mesma planta. A ponta da·
raiz, a partir da região de alongamento celular, foi con-
siderada como região meristemática para efeito de exposi-
ção dos dado~ quantitativos.

(2) Total avaliado . - meristemática corresponde- para a reglao
neste primeiros 5 mm: . - meristemáticacaso, aos reglao e
parte da . - de maturação .reglao

L2v = Larva vermiforme de 29 estágio

Ld = Larva dilatada.

Ad = Adulto (macho ou fêmea)
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TABELA 2 - Penetração e desenvolvimento de MeZoidogyne javaniaa

nas raízes de Indigofera hirsuta

Dias Número de Nematóide /. 5 segmentos de .. (1)ralzes
apos Região meristemática Região maturação
infes Total
tação L2v Ld Ad L2v Ld Ad

1 O O O O O O O

7 7 O O 18 ·2 O 27
14 O O O O 3 O 3/

21 O ·0 O 4 6 O 10
28 O -O O 38 27 1 66

35 O O O 15 11 1 27
TOTAL 7 O O 75 45 2 133

(1) - Avaliação feita em 5 segmentos radiculares de cerca de
15 mm retirados ao acaso de uma mesma planta. A ponta
da raiz, a partir da região de alongamento celular, foi
considerada como região meristemática para efeito de exp~.
sição dos dados quantitativos.

L2v = Larva vermiforme de 29 estágio

Ld = Larva dilatada

Ad = Adulto (macho ou fêmea)
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TABELA 3 - Penetração e desenvolvimento de MeZoidogyne javanica

nas raizes de CrotaZaria ZanceoZdta.

Dias Número de nematóides / 5 segmentos de ~ (1)ralzes
apos Região meristemática Região maturação
infes Total
tação L2v L' Ad L2v Ld Add

1 O O O O O O O

7 3 O O 1 O O 4
/

14 5 O O 20 O O 25
'21 O O O 7 O O 7

28 1 O O 2 O O 3
.35 O O O O O O O

TOTAL 9 O O 30 O O 39

(1)- Avaliação feita em 5 segmentos'radiculares de cerca de
15 mm retirados ao acaso de uma mesma planta. A ponta da
raiz, a partir da região de alongamento celular, foi
considerada como região meristemática para efeito de exp~
sição dos dados quantitativos.

L2v = Larva vermiforme de 29 estágio
L . = Larva dilatadad

Ad = Adulto (macho ou fêmea)
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3. REAÇÕES HISTOLOGICAS DAS PLANTAS-TESTE Ã INFECÇÃO POR

M. javanica

A) Em Phaseolus atropurpureus

Um dia apos a infestação da areia, as raizes não
apresentavam alterações histológicas, apesar da presença de lar-
vas nas mesmas.

Aos sete d~as da infestação, nao foram ainda observa
das as alterações celulares na região meristemática, apesar, da
presença de larvas nesta região. Na região de maturação das mes-
mas raizes, entretanto, foram constatadas alterações histológi -
cas induzidas por larvas sedentárias. Tais alterações caracteri-
zavam-se pela presença de núcleos e nucléolos hipertrofiados, in
Eensamente corados com safranina, nas células parenquimáticas
localizadas no âmbito do cilindro vascular, entre elementos de
vasos de xilema, próximos â extremidade anterior das larvas, in-
dicando o inicio da ~ormação das células gigantes. Numa destas
raizes, foram vistas células binucleadas, com núcleos e nucléo -
loshipertrofiados, citoplasma mais denso que o normal e paredes
pouco espessas, principalmente ã altura da extremidade anterior
das larvas (Fig. 3A). Apenas num sitio de alimentação constatou-
se células multinucleadas, de citoplasma denso e paredes celula-
res um pouco espessas. Células vizinhas continham dois ou mais
núcleos. Nenhuma divisão nuclear foi observada nestas células.

Do mesmo modo que aos 7 dias da infestação, altera -
çoes celulares nao foram observadas na região meristemática das
raizes com 14 dias de infestação da areia, apesar da-presença de
larvas nesta região. No entanto, na região de maturação destas
mesmas raizes, foram constatadas áreas com células binucleadas ,
de citoplasma mais denso, localizadas no cilindro vascular, ass~
ciadas ã presença de larvas, caracterizando os estágios iniciais
da formação de células gigantes, ã semelhança do que já se obser
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vara em raizes com 7 dias de infestação.
Uns poucos casos de necrose celular associados a lar

vas foram constatados na região meristemâtica e no ~õrtex da re-
gião de maturação de apenas uma das raizes examinadas. Na maio -
ria dos casos, entretanto, larvas rec~m~estacionârias estavam as
sociadas aO,inicio da formação de c~lulas gigantes. Não foi cons
tatado, ep~~tanto, o desenvolvimento de células gigantes além
do estâgio descrito acima.

Acentuadas alterações histolõgicas foram constatadas
na região de maturação das raizes com vinte e um dias após a in-
festação da areia. Numerosos sitios de alimétação, de complexida
de variâvel, nutriam nematóides em diferentes estâgios de paras~
tismo. Nos sitios mais maduros, as células gigantes caract~riza
vam-se: (a) por serem muito grandes e possuirem numerosos nu-
cleos; (b) pela massa citoplasmâtica densa e, em alguns casos,de
aspecto granulado (Figs. 3B e 3D). Apenas em poucos casos, as c~
lulas gigantes tinham paredes espessas. Os núcleos destas célu -
Ias tinham forma e tamanho diversos, algu?s eram globosos, ou-
tros alongados, tipo bastone~e, ou com projeções. Os nucléolos,
em geral, eram hí.pért rotí.ados,mas as vezes apresentavam varia -
ções na forma e no tamanho; os maiores eram comumente vacuoliza-
dos (Figs. 3B e 3D). Em alguns casos, numerosos corpúsculos est~·
vam dispersos no citoplasma, como se originassem de uma fragmen-
tação de alguma estrutura maior. Nas Figs. 3D e 4B observam- se
dois casos raros de divisão nuclear em célula hipertrofiada, vis
tos neste estudo.

O cilindro vascular expandia-se lateralmente, abri -
gando uma massa de células hipertrõficas e hiperplâsticas; os
feixes de elementos de vaso de xilema se distanciavam lateralmen
te, acompanhando esta reestruturação do estelo. A endoderme e o
periciclo, entre o córtex e cilindro central, muitas vezes se
tornaram indistintas (Fig. 3C). Sitios de alimentação vizinho~,
~as vezes eram parcialmente separados por uma estrutura alongada,
intensamente corada com safranina, de dificil interpretação qua~
to ã sua origem e formação (Fig. 3D); outras vezes eram parcial-
mente separados por elementos de vaso de xilema (Fig. 4A). Tam -
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FIGURA 3 - Histopatologia de raizes de PhaseoZus atropurpureus
mostrando reações à infecção por MeZoidogyne javani-

•
ca. A) Estágio inicial da formação de células gigan~

/

tes (cg) na região de maturação)gos 7 dias da infes-'
tação,com núcleos (nu),e nucléolos (nl) hipertrofia-
dos. Nematóide (n) paralelo ao sistema vascular. B)
Célula gigante (cg) multinucleada, com núcleos (nu)
e nucléolos (nl) hipertrofiados na reglao vasculari
larva dilatada (n). Notar crescimento intrusivo \ da
~élula gigante (cr). C) Sitio de alimentação mostra~
do células gigantes multinucleadas (cg) vacuoliza
das e elementos de xilema anormais (xa), 21 dias
após a infestação. D) Sitios de alimentação separa -
dos por estrutura intensam~nte corada por safrani
na (es); células gigantes (cg) com núcleos (nu) e
nucÜ~olos (nl) hipertrofiados i núcleosem divisão(nd)
larva dilatada(n), aos 21 dias após a infestação. As
barras correspondem a 60 ~m.

/
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bém foram observados casos em que nao ocorreu nenhuma separaçao
nítida, parecendo haver um sítio contínuo alimentando várias lar
vas (Figs. 4B e 4C). O posicionamento dos nematóides e a distri
buição dos sítios de alimentação nas galhas não pareceram guar-
dar nenhuma relação com o eixo longitudinal da raiz (Fig. 4C).

Nas raízes de menor densidade populacional de nema-
tóides, as. células gigantes eram bem maiores longitudinalmente,
aparentemente com crescimento intrusivo, apresentando urna vari~
ção da espessura da parede celular ao longo desta expansão. (Fig.
3B) .

Elementos de xilema anormais, corno mostra a figu -
ra 3C eram comumente encontrados próximo às células gigantes

/mais desenvolvidas. Caracterizavam-se eles pelo desenvolvimento
de paredes secundárias, cujos espessamentos eram geralmente do
tipo reticulado. Também apareciam desorganizados, de forma e ta
manho muito irregulares.

Foi vista hiperplasia do parênquima vascular próxi-
ma de sítios de alimentação, principalmente daqueles mais alte-
raãos (Fig. 4C).

As alterações celulares observada$ aos 28 dias após
a infestação das raízes desta planta eram semelhantes àquelas
observadas aos 21 dias, embora fossem constatadas em menor qua~
tidade. Aos 35 dias da infestação, entretanto, as raízes apre -
sentavam-se mais intensamente alteradas histologicamente do que
naquelas com períodos de infestação menores, devido à maior
densidade populacional de nematóides observadas neste estudo.
Reações histológicas, com as mesmas características das descri-
tas anteriormente, foram observadas também nesta fase; apenas
intensificou-se a tendência observada aos 21 dias de infesta-
ção, da maior ocorrência de células gigantes vacuolizadas, nos
sítios de alimentação mais maduros (Fig. 4D). Também ocor-
ria intensa hipertrofia cortical nas galhas mais expandidas.



FIGURA 4 - Histopatologia de raizes de PhaseoZus atropurpureus

mostrando reaçBes ~ infecç~o por MeZoidogyne javani-

ca. A) Elementos de xilema (x) separando dois gru-
/"

pos de células gigantes (cg). ~) Células gigantes
vacuolizadas (cv); núcleo em divisão (nd); nematói-
des (n). sítio de alimentaç~o alimentando várias la~
vas.) C) Células hiperplásticas (ch) próximas de área
intensamente parasitada. D) sítios de alimentaçãoocm
a maioria das células gigantes apresentando -se
parcialmente vacuolizadas (cv) e paredes celulares espes-
sas (setas);larva dilatada (n}. As barras correspondem
a 60 11m.

..

/
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FIGURA 4
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B) Em Indigofera hirsu ta

Um dia após a infestação da areia com os nematóides
nao se observaram quaisquer alterações histológicas nas raizes
estudadas'. Ao contrário, aos sete dias da infestação, larvas
rec~m penetfadas em migração entre a região meri~temática e a
de alongamento celular de uma das raizes, induziram alterações
histológicas, caracterizadas pela ocorrãncia de c~lulas binu
cleadas à frente da região labial. Estas c~lulas eram mais volu
mosas do que suas vizinhas; os núcleos e os nucl~olos tamb~m
eram maio~es e mais corados e as paredes mais espessas (~ig.
SA) •

Na reglao de maturação, as alterações histológicas
foram observadas em poucos sitios de alimentação, situados no
cilindro vascular de 2 das S raizes analisadas e eram em geral
mais complexas. O sitio de alimentação mais alterado citologic~
mente aparecia espremido entre elementos de vaso de xilema e um
primórdio de raiz. As c~lulas presentes tinham vários núcleos e
nucl~olos hipertrofiados, intensamente corados com safranina e
o citoplasma estava denso (Fig. SB). O material visto na figura
SB não possibilita estimar o número de c~lulas gigantes. Nenhu-
ma divisão nuclear foi observada nestas c~lulrl~gigantes.

O xilema tamb~m estava alterado, com elementos de.
metaxilema um pouco mais largos e com espessamentos secundários
de paredes do tipo reticulado e nao pontuado (Fig. SB), como
nas raizes normais.

Não foram constatadas larvas e alterações histológ~
cas na região meristemática das raizes analisadas aos 14 dias
da infestação da areia. No entanto, ocorreram complexas altera-
ções histológicas na região de maturação destas raizes, apesar
do pequeno número de nematóides presentes, sempre nos limites
internos do cilindro vascular. Nos sitios de alimentação mais
alterados, c~lulas gigantes volumosas estavam inteiramente pr~
chidas com citoplasma denso, de aspecto granulado e continham
numerosos núcleos e nucl~olos hipertrofiados. Não se observaram
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divisões nucleares nestas. células (Fig. Se).
Elementos de xilema anormais foram frequentemente

constatados próximos às c~lulas gigantes. Estes elementos eram
de tamanhos variáveis e desorganizados, geralmente muito lar
gos, com as paredes secundárias apresentando espessamentos ca -
racteristicamente do tipo reticulado.Elementos com caracteris-
ticas semelhantes também foram constatados em raizes de P. atro

purpureus, conforme descrito para esta planta no item 3.A.
, Aos vinte e um dias da infestação, também não I foi

observado nenhum nematóide ou detectadas alterações celulares
na região meristemática das raizes examinadas, mas na região de.
maturação destas raizes, vários sitios de alimentação associa -

,
dos a.larvas estavam intensamente alterados histologicamente.
Nos sitios mais maduros, células gigantes, em numero estimado
de 4 a 6, continham numerosos núcleos hipertrofiados e estavam
inteiramente preenchidas com citoplasma denso, de aspecto gran~
lado (Fig. SD). Os nucléolos nestas celulas também eram hiper -
trofiados e muitos deles vacuolizados. Em geral, as paredes ce-
lulares não eram espessas.

O cilindro vascular estava modificado estruturalmen
te com vários sitios de alimentação. Elementos de xilema anor
mais, com espessamentos secundârLos de parede tipo reticulado
novamente foram comuns nos sitios de alimentação mais desenvol-
vidos, à semelhança do que se observou em raizes com 14 dias
de inoculação e em P. atropurpureus.

Alterações histológicas foram mais acentuadas aos
vinte e oito dias da infestação e ocorreram exclusivamente na
região de maturação das raizes estudadas. Na região meristemáti
ca destas raizes não foram observados nematóides e alterações
histológicas. Foram contados muitos sitios de alimentação nu-
trindo nematóides em diferentes fases de parasitismo. Os sitios
mais maduros continham aproximadamente S a 7 células gigantes,
as quais estavam quase sempre inteiramente preenchidas com cit~
plasma denso e raramente vacuolizadas (Fig. SE). Algumas vezes
também se verificaram, como em P. atropurpureus, estrutu
ras alongadas, espessas, intensamente coradas com safrani -



FIGURA 5 - Histopatologia de raízes de Indigofera hirsuta infec-
tadas com Meloidogyne javanica. A) Vista transversal
do início da região de elongação mostrando células
binucleadas (cb) (núcleos sobrepostos); os núcleos
são também hipertrofiados (nu); larva cortada trans -
versalmente- (n). B-F: Vistas longitudinais. B) Sítio
de alimentação com células gigantes (cg) entre eleme~~
tos de xilema (x) com espessamento secundário de par~~
de de tipo reticulado e primórdio radicular (pr). C e 4

D) Células gigantes (cg) com núcleos e nucléolos hi -
pertrofiados (setas); xilema anormal com espessamento
secundário de parede do tipo reticulado (xa). E) célu
Ias gigantes (cg) multinucleadas alimentando larva
dilatada (n). F) Estruturas alongadas (setas) intensa
mente coradas com safranina separando áreas de tecido·
ou sítios de alimentação; nematóides (n) e células g!
gantes (cg). As barras correspondem a 60 ~m.
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na, individualizando um sitio de alimentação ou uma area de te-
cido (Fig. 5F). Verificaram-se também alguns casos de necrose
celular associados ã presença de larvas.

Nas raizes com ~rinta e cinco dias após ainfesta~
çao da areia foram constatadas as mesmas alterações histológi -
cas descritas anteriormente para esta planta, porém em menor
escala do que nas raizes com 28 dias após a infestação da areia,
provavelmente devido a uma densidade populacional de nematóides
menor.

C) Em CrotaZaria Lanceo lato: /

Um dia após a infestação da areia, nao foram consta
tadas a ocorr~ncia de larvas e nem alterações histológicas nas
raizes analisadas.

Aos sete dias de infestação, nenhuma anomalia foi
constatada na região meristernática, apesar da presença de lar-
vas nesta região das raizes analisadas. Na região de maturação
de uma destas raizes, foi visto apenas um sitio com alterações
celulares induzidas por uma larva. Neste sitio, as células
apresentavam apenas núcleos e nucléolos hipertrofiados. Em al-
guns casos, áreas riecróticas envolvendo células do par~nquima
associado aos elementos vasculares, periciclo e algumas células
corticais ocorreram associadas ou não ã presença de larvas.

Com quatorze dias deinfestação foi frequente a
presença de larvas associadas a necrose celular na região meris
temática das raizes 'analisadas, principalmente na altura da re~
gião labial (Fig. 6A).

Na região de maturação das raizes de 14 dias foram
observados dois tipos ~istintos de respostas celulares ã prese~
ça~do nematóide: (1) necrose celular próxima ao corpo da larva,
especialmente da região labial, dificultando o acesso larval a
uma fonte alimento ou ã sua formação (Fig. 6C) i (2) maior ativi
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dade mit6tica, proXlma ã cabeça das larvas, com a presença de
células binucleadas e com citoplasma denso, indicativos dos está
gios iniciais da "formaçâo de células gigantes. Os nGcleos e nu
cléolos destas células ~ram·hipertrofiados, intensamente corados
e com paredes celulares um pouco mais espessas. Entretanto, es -
tas alterações eram aparentemente lentas, sem nenhuma expansao
do volume celular (Fig. 6B). Como nas outras duas plantas, estas
reaçoes ocorreram no çilindro vascular, muitas vezes entre ele -
mentos de vaso de xi~ema. Nenhuma alteraçâo de xilema foi vista.

Nemat6ides e alterações celulares também nâo foram
observados na regiâo meristemática das raizes com vinte e um
dias de infestaçâo. Na regiâo de maturaçâo destas mesmas raizes,

.entretanto, larvas presentes induziram os mesmos tipos de alter~
ções histol6gicas já descritos anteriormente: necrose celular e
formaçâo incipiente de células gigantes. Em algüns destes casos,
as larvasaDresentaramsinaisde degenerescência,provavelmentedevidoã ca~
r~nciade alimentaçâo (Fig. 6D). Dentre os sitios de alimentaçâo ob
servados, apenas um apresentou uma célula gigante com vários nG-
cleos. Esta célula expandiu-se longitudinalmente, mas nao late -
ralmente, ficando espremida, entre feixes de elementos de vaso
que, no entanto, continuaram normais. Áreas necr6ticas ocorreram
principalmente na periferia do cilindro vascular, envolvendo cé-
lulas do periciclo e algumas corticais.

Aos vinte e oito dias da infestaçâo da areia, em.
apenas uma das raizes estudadas foi constatada a ocorrência de
uma larva associada ã necrose celular na regiâo meristemática
mas na regiâo de maturaçâo destas raizes foram observados os
mesmos tipos de alterações já descritos anteriormente: necrose
e formaçâo incipiente de células gigantes. Num dos poucos sitios
de alimentaçâo observado, a Gnica célula gigante formada tinha
numerosos nGcleos e nucléolos hipertrofiados, citoplasma denso
(granulado) e parede celular espessa. Contudo, esta célula era

pouco expandida lateralmente, limitada por elementos de vaso de
xilema pouco alterados, e supria precariamente de alimento a
uma larva com aparente atraso de desenvolvimento (Figs. 6E e·6F).



31

Como no primeiro dia da infestaç~o, nenhum nemat6i-
de ou alterações histo16gicas foram observados nas raizes com
35 dias de infe~taç~o da areia.

/



FIGURA 6 - Histopatologia de raízes de Crotalaria lanceolata in
fectadas com Meloidogyne javanica. Vista oblíqua da
região meristemática com células necróticas (cn) co-
rnoreaçao as larvas infectantes (n). B-F: ·Vistas
longitudinais. B) Células binucleadas (seta), na re-
gião vascular; núcleos hipertrofiados (nu) intensa -
mente corados com safranina. C) Necrose celular (se-
tas) próxima à cabeça de urna larva (n). D) Larva (n)
com sinais de d~generesc~nçia, na região vascular.
E e F) Célula gigante multinucleada (cg) com cito·
plasma denso, núcleos hipertrofiados (nu), mostrando
expansão lateral limitada por elementos de xilema ~).
As barras correspondem a 60 ~m.

/
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IV. VISCUSSÃO

Estudos de raizes nos primeiros 14 dias da infesta -
ção, mostraram que as larvas de M. javanica obedeceram ao segui~
te trajeto antes de estabelecerem o sitio definitivo de alimenta
ção, em tod~s as três plantas analisadas: (1) elas penetraram
obliquamente a raiz na região da coifa, acima do ápice'meristemá
tico; (2) posteriormente migraram dentro do meristema ou, em al-
guns casos, entre a coifa e camadas celulares do meristema, em
direção às suas célulasiniciaisapicais;(3)ao atingirem-nas,os nema-

/tóides retornaram em direção à extremidade proximal da rai-z,
continuaram o movimento migratório, movendo-se entre células
provasculares da regi~o de alongamento celular; (4) as larvas a-
parentemente tornaram-se sedentárias a partir do inicio da re-
gião de maturação.

O modelo de infecção acima descrito foi consistente
nas três plantas, nos casos em que poucas larvas penetraram nas
raizes. Quando a penetração foi maciça na extremidade radicular,
o sentido de orientação foi muito desorganizado. Comportamen
to semelhante foi observado somente por Smith & Mai (1965) para
M. hapZa infectando raizes de cebola. A maioria dos autores acre
ditam que a extremidade radicular é o sitio preferido para pene~
tração e que esta penetração e migração são, na maioria dos ca -
sos, intercelulares (Christie, 1936; Krusberg & Nielsen, 1958;
Smith & Mai, 1965).

Em P. atropurpureus a maior concentração de nematói-
des nos primeiros 14 dias da infestação era na região meristemá-
tica. Após este periodo, no'entanto, o maior n~mero de nematói -
des observado foi na região de maturação (Tabela 1). Este fato
indica que a penetração larval, quando não era maciça, não impe-
dia a elongação continua da raiz. Esta afirmação pode ser esten-
dida às outras duas plantas estudadas, embora a maior concentra
ção de nematóides na região de maturação fosse observada já a
partir dos primeiros dias da infestação em I. hirsuta ~abela 2)



e apos os 7 dias em C. lanceolata (Tabela 3).
Em sua maioria, as larvas se estabeleceram no cen -

tro d0 ci~indro vascular, das raízes das 3 plantas com a parte
anterior do corpo ou o corpo inteiro entre elementos de vaso do
xilema, e a cabeça voltada para 6 sentido proximal da raiz. En-
tretanto, nas galhas mais densamente povoadas, a distribuição
foi inteiramente ao acaso, e parte do corpo de muitas larvas es
tavam no córtex.

A maior percentagem de larvas vermiformes de 29 es-
tágio observada aos 28 dias após a infestação do que aos 21
dias, em raízes de P. atropurpureus~ pode ser explicada pela
possível ocorrência de reprodução do nematóide antes dos 28
dias e uma consequente reinfestação nas raízes mais jovens./ A
escassez de larvas dilatadas observada aos 28 dias, ao contrá -
rio do observado aos 21 dias, poderia ser também apenas o resul
tado de uma variação de amostragem, uma vez que a análise foi
feita em apenas 5 segmentos de raizes de todo um sistema radicu
lar bem desenvolvido. Uma outra possibilidade para explicar es-
te fato seria a ocorrência de penetração·recente de larvas in -
fectivas eclodidas tardiamente dos ovos utilizados na infesta -
çao original. Convém frisar que os experimentos deste traba
lho visavam elucidar aspectos histológicos das plantas testei
nao tendo sido delineados pa~a responder as dúvidas acima levan
tadas.

A hipótese de que poderia ter havido reproduçãodo nematóide.
antes dos 35 dias após a infestação é plausivel, uma vez que nas boas hos~
deiras têm-se constatado reprodução de espécies de Meloidogyne em interva -
10 de t.ernpomuito inferior a este. McClure et al. (1974) mencionaram reprcdu
ção de M. incognita em algodão suscetível 14 dias após a inoculação. Huang
(1966) constatou que 86% dos nematóides presentes em raIzes fibrosas de
gengibre atingiram a fase adulta em 24 dias. BaIdwí.n & Barker (1970) também
constataramum grande número de fêmeas maduras de M. incognita produtoras.
de ovos 25 dias após a inoculaçãoem raIzes da varied.adede milho Cocker
911 suscetIvel.

O não desenvolvimentodo nematóide além de larvas de 29 está-
gio em C. lanceolata não foi surpresa. ~ conhecido o efeito de Crotalaria

spp. Em diminuir sensivelmentea r::opulaçãode M. incognita~ quando usadas
em rotação de cultura (Huanget al., 1980) e se confirrrouaqui a interrup-
ção do ciclo vital de M. incognita pàr Crotalaria spp, mencionada r::orHuang
& Mota e Silva (1980).
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Não foram observadas reações histológicas na região
meristemâtica das 3 plantas estudadas. Em apenas um caso, cêlu-
las binucleadas, maiores que suas vizinhas e de paredes celula-
res um pouco mais espessas, foram observadas entre a região me-
ristemâtica e a região de alongamento celular de uma raiz de
I. hirsuta , próximas. à região labial de uma larva. A observa-
ção neste estudo, dos estâgios iniciais da formaç~o decêlulas
gigante~ quase sempre na região de maturação, não significa ne-
cessariamente que as larvas tenham se tornado sedentârias nesta
região. ~ possivel que as alterações celulares se iniciaram nos
tecidos provasculares ou no periciclo da região de alongamen
to celular, e, na ocasião da extração das raizes, estas altera-
ções estavam localizadas na região de maturação por força do
crescimento e da diferenciação celulares em curso, nos interva-
los semanais de extração das raizes inoculadas.

A ausência de alteração celular um dia após a inocu
,lação, foi tambêm observada por Smith & Mai (1965) em raizes de
cebola inoculadas com M. hapZa. De um modo geral, sitios defini
tivos de alimentação com cêlulas gigantes parecem se originar
em tecidos vasculares, especialmente de células parenquimâticas
adjacentes ou do periciclo. Este fen6meno ê bem conhecido para
a infecção de Me Zoidogyne spp. (Christie, 1936; Krusbe rq & Niel
sen, 1958; Smith & Mai, 1965; Hodges & Taylor, 1966; Heal~ 1969;
Siddiqui & Taylor, 1970; Taha & Kassab, 1979). Neste estudo não
se observou, nas 3 plantas,a formação de cêlulas gigantes no
córtex. Casos raros de cêlulas gigantes formadas no córtex fo -
ram mencionadas por Christie (1936) em raizes de tomateiro in-
fectadas com Meloidogyne s0P; Krusberg & Nielsen (1958) em
raizes de batata doce infectadas com M. incognita acrita e
Ogbuji (1976) em raizes de milho infectadas com M. hapZa.

As alterações histopatológicas por periodos de ino-
culação nao foram muito diferentes entre P. atropurpureus e I.
hirsuta. As reações iniciais que aparentemente levariam à forma
ção de cêlulas gigantes foram as mesmas nas três plantas e
ocorreram nos tecidos Dróximos à cabeça da larva; os núcleos e
nuclêolos tornaram-se hipertrofiados e mais corados em relação
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aos das células mais distantes, seguido por um aumento em volu-
me das ~élulas mais pr6ximas ã cabeça da larva e as primeiras
divisões celulares sem citocinese. Reações semelhantes, em
estudos envolvendo outras plantas e Meloidogyne spp. foram cons
tatadas frequentemente (Christie, 1936; Krusberg & Nielsen, 1958;
Baldwin & Barker, 1970; McClure et al, 1974; Rohde & McClure,
1975) .

As células gigantes ativas em P. atropurpureus e
I. hirsuta caracterizadas pelo citoplasma denso, em alguns ca -
sos, granulado; núcleos e nucléolos hipertrofiados, de formatos
diversos; os nucléolos, quando maiores, geralmente vacuoliza
dos, são fenômenos conhecidos em plantas suscetíveis infectadas
por Meloidogyne spp. Do mesmo modo, profundas alterações no/xi~
lema, traduzidas por um rearranjodos elementos de vaso, que
aparentemente se tornam menores, mais largos e com espessamen -
tos secundários de paredes caracteristicamente do tipo escalar~
forme ou reticulado, observados para outras plantas com meloid~
ginose (Christie, 1936; Krusberg & Nielsen, 1958; Dropkin &
Nelson, 1960; Baldwin & Barker, 1970; Siddiqui & Taylor, 1970),
também foram constatadas para as duas plantas acima citadas.

A origem das células gigantes associada a infecção
por Meloidogyne seria essencialmente "por poliploidia e nao por

" "

fusão celular. Huang & Maggenti (1969a) demonstraram claramente
a ocorrência de mitoses sucessivas sem citocinese acompanhada~"
10 aumento do tamanho das células em Vicia faba infectada por
M. javanica. Do ponto de vista ultraestrutur~l, as células gi-
gantes se assemelham ãs meristemáticas, indicando grande ativi-
dade metab61ica . As alterações mais características processam-
se na parede celular, aonde se desenvolvem projeções de paredes
secundárias, que podem se ramificar, similares ãquelas das
células de transferência (Huang & Maggenti, 1969b; Jones &
Dropkin, 1976). Sabemos que para o desenvolvimento do nemat6ide
das galhas a associação deste com as células gigantes é necessá
ria (Bird, 1962). Entretanto, a maneira pela qual o nemat6ide
se utiliza destas células como fonte de alimentação, incluindo
os seus aspectos bioquímicos, não é conhecida.
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Células gigantes vacuolizadas, muitas vezes quase

vazias, observadas nos sítios mais maduros em raízes de P.

atropurpureus, ao contrário das células inteiramente preenchi-

das com citoplasma denso em raízes de I. hirsuta, provavelmen-

te se originaram da atividade parasitária mais intensa, decor-.
rente de uma maior densidade populacional de nematóides nas

raízes de P. atropurpureus (Fig. 4D).

A reaçâo necrótica ã infecçâo de M. javanica obser

vada em C. lanceolata, tem sido o tipo de reaçâo mais frequen-
/

te de plantas resistentes a Meloidogyne spp. Morte de tecidos

invadidos por larvas de M. incognita em raízes de tomateiro re

sistente foi constatada por Riggs & Winstead (1959); Dropkin

et al (1969) e Dropkin (1969). Incapacidade da hospedeira em

desenvolver galhas e células gigantes, outra reaçao de C. lan-

ceolata ã infecçâo observada com M. javanica também já fora

mencionada por Brodie et al (1960).

o nGmero de nematóides enconirado nas raízes de

C. lanceolata, foi excessivamente baixo e diminuiu acentuada -

mente a partir da terceira semana, após atingir um ápice aos 14

dias e chegou a zero aos 35 dias após a infestaçâo do solo

(Tabela 3). Um nGmero menor'de larvas também foi observado nas

raízes de Crotalaria spp. em relaçâo.ãs de tom~teiro, a partir

da primeira semana após a inoculaçâo, apesar de terem recebi-

do o mesmo nível de inóculo (Huang & Mota e Silva, 1980). Mesmo

assim, os resultados obtidos para C. lanceolata permitem confir-

mar sua capacidade de interromper o ciclo vital de M. javanica
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no 29 estágio larval pelo acesso restrito ou nenhum acesso a uma
fonte de alimento.

Do ponto de vista histopatolõgico, P. atropurpureus

e I. hirsuta comportaram-se como plantas suscetíveis. Entretan -
to, a invasão 1arval de raízes foi bem maior em P. atropurpureu8>

que se comportou como boa hospedeira. Rhoades (1976) já havia
constatado considerável resistência a M. incognita e M. javanica

em I. hirsuta)ao obter aumento na produção de pepino em parcelas
previamente plantadas com esta planta, quando comparada com
sorgo e sesbania.

/
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V. RESUMO

Foram estudadas reações histológicas de PhaseoZus

atropurpureus~ Indigofera hirsuta e CrotaZaria ZanceoZata à in-
fecção por MeZoidogyne javanica, 1, 7, 14, 21, 28 e 35. dias
apos a infe~tação dos vasos.

Nas primeiras 24 horas da infestação, a penetração
larval foi observada apenas em p. atropurpureusi nas outras
duas plantas, somente a partir dos 7 dias da infestação. Verifi
cou-se uma preferência de penetração larval na estremidade ra
dicular, via meristema, e subsequente migração intercelular a-
través do cilindro vascular, em direção à região de maturação,
nas três espécies est~dadas. Penetração direta na região corti-
cal da zona de maturação foi observada e em númeromuito reduzi-
do,apenas em P. atropurpureus. Do mesmo modo, penetração via
raiz lateral, com as larvas atingindo diretamente o cilindro
vascular da raiz principal, na altura da região de maturação
também foi observada nesta planta.

Das 3 espécies de plantas estudadas, P. atxopurpureus

apresentou o maior número de nematóides nas raizes analisadas ,
cerca de 4 vezes mais do que em I. hirsuta e 14 vezes mais do
que em C. crQtaZaria. Os nematóides penetrados estavam localiz~
dos preferencialmente na região de maturação das raizes, a par-
tir dos 7, 14 e 21 dias da infestação em I. hirsuta3 C. lanceo-

lata e P. atropurpureus, respectivamente, e se tornavam sedentá
rios quase sempre no cilindro vascular.

Do total de 211 nematóides examinados nas raizes de
P. a t r o p u r p u r eu e aos 35 dias após a Lnfest.açáo , 23 eram adultos,
dos quais apenas um era macho, e o restante fêmeas. Nematóides
adultos foram observados apenas aos 35 dias da infestação. Em
I. hirsuta3 uma fêmea adulta foi observada respectivamente aos
28 e 35 dias da infestação, enquanto que em raizes de C. Zan -

ceoZata os nematóides não passaram de larvas de 29 estágio
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vermiformes.
Alterações histológicas de plantas teste foram ob -

servadas a partir dos 7 dias da infestação com o nematóide.
Os primeiros indícios de formação de células gigantes resultan-
tes da infecção ocorreram geralmente no início da região de ma-
turação, em tecidos vasculares, nas 3 plantas estudadas. A
formação de células gigantep caracterizou-se pela ocorrência de
núcleos e nucléolos hipertrofiados, intensamente corados com
safranina, em células próximas à região labial das larvas, se -
guida de expansão de células binucleadas e adensamento citoplas-
mático.

Sítios de intensa alimentação pelo nematóide, mais
frequentemente encontrados em P. atropurpureus e I. hirsut~ co~
tinham células gigantes volumosas, multinucleadas, de citoplasma
denso, com núcleos e nucléolos hipertrofiados, de forma e tama-
nhos diversos. Elementos de xilema anormais, desorganizados e
~om espessamento secundário de parede caracteristicamente do
tipo reticulado, foram comumente observados na proximidade de
células gigantes em P. atropurpureus e I. hirsuta.

Poucas çélulas gigantes multinucleaàas fc~~m obsc~-
vadas nas raízes de C. ZanceoZata, todas nos seus estágios ini-
ciais de formação. Nesta planta, ,necrose dos tecidos foi obser-
vada frequentemente na proximidade das larvas, principalmente na
altura da região labial. Em alguns casos, larvas em degenerescên-
cia foram observadas associadas aos dois tipos de reaçoes histo
lógicas acima descritas para C. ZanceoZata.
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VI. SUMMARY

Histological reactions of Phaseolus atropurpureus~

Indigofera hirsuta and Crotalaria lanceolata to Meloidogyne I,
,.

7, 14, 21, 28, 35 days after infestation were studied.
In the first 24 hours of the infestation, penetration

of the larvae was observed only for P. atropurpureus. For the
other two plants studied, the larval penetration occured only
7 days after infestation. In aLL three plants, larvae penetrated
preferencially the root tips through meristematic zon~ and
subsequently migrated·intercelularly through vascular cilinder
to the maturation zone. Limited cases of direct penetrations
in the maturation zone were observed only for P. atropurpureus.

In this plant, larvae were aiso observed to penetrate the
secondary roots and subsequently migrate to the vascular
cilinder in the maturation zone of the main root.

Arnong the t.hreepIants s+ud í ed [ more nematodes
were found in the roots of P. atropurpureus - almost 4 times
and 14 times more than in those of I. hirsuta and C. Lanceolata,

respectively. Penetrated nematodes were found in the maturation
zone 7, 14 and 21 days afterinfestation,respectively,in I. hirsuta~ C.

l anc eo l.a ta and P. atiropurpureue , They becorresedentaryonly in the
vascular cilinder.

Of the 211 nematodes examined in the roots of
P. atropurpureus~ 23 were adult females. Adult females appeared
only 35 days after infestation. Only two adult females were
found in the roots of I. hirsuta and none in those of C.

l anc eo I.a ta examined. In the last plant the penetrated nematodes
have never developed to more than the vermiform second stage.

From 7th day of the nematode infestation,
histological alterations could be observed in the experimental
plants. Tn alI of the 3 plants studied, iniciation of giant
cells by the nematode occured generally in the beginning of
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the maturation zone, associated with vascular tissues. Giant
cells were developed from the cells in the proximity of the
nematode head region, characterized by the nuclear and nucleolar
hipertrophies, intense staining of safranine, expansion of
the cells, multinucleation and intensification of thecytoplasms.

Nematode feeding sites, characterized by voluminous
multinucleate giant cells, with dense cytoplasm and hypertrophied
nucleus and nucleolus, were more frequently encountered for
P. atropurpureus and I. hirsuta. In these two pla~ts, abnormal
xylem elements with reticulate and disorganized secondary wall
thickenings, were commonly observed in the proximity of the
giant cells. . .af the very few multinucleate giant cells observed
in the roots of C. lanceolata, alI were in their initial stage
of formation. In this plant, necrotic tissues were frequently
observed inthe proximity of the larvae, especially the lip
region. In certain cases, degenerating larvae were observed in
the roots of C. lanceolata~ associated with the above mentioned
histological reactions.
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