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Os nematoides formadores de galhas são considerados um dos responsáveis pela baixa 

produtividade da cultura do feijoeiro, podendo causar perdas na ordem de 40 a 90% e, até 

mesmo, levar as plantas à morte. Atualmente, a disponibilidade de cultivares de feijoeiro que 

apresentam tolerância a Meloidogyne javanica é muito limitada no Brasil. Desta forma, o 

presente estudo teve como objetivo avaliar de forma convencional (porcentagem de redução do 

fator de reprodução do nematoide) e utilizando estatística multivariada a reação de 33 genótipos 

de feijoeiro frente à este fitoparasita. Inicialmente foi realizado um trabalho de coleta de 

genótipos de feijoeiro cultivados há vários anos por agricultores familiares no Espírito Santo. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro de Ciências Agrárias da UFES em 

delineamento inteiramente casualizado com sete repetições, sendo cada parcela experimental 

constituída por uma planta. Foram avaliados 23 genótipos crioulos, sete genótipos comerciais 

(Iapar-81, EL-22, Carioca, Serrano, BATT-477, Pérola e Uirapuru) e mais dois padrões de 

suscetibilidade (FT-Tarumã e Rico-23) e um de resistência (Aporé) a M. javanica. As sementes 

foram previamente desinfestadas e semeadas em vasos de 1 L de capacidade contendo solo e 

areia autoclavados na proporção de 1:1 (V:V). No 19
0
 dia após a emergência das plântulas foi 

introduzido o inóculo com 4.000 ovos + juvenis de segundo estádio (J2) de M. javanica. 

Decorridos 50 dias da inoculação, foram avaliados: altura de plantas (ALT), número de nós 

(NOS) e de folhas trifoliadas (FTRI), matéria fresca (MF) e matéria seca da parte aérea (MS), 

número de vagens (NVP) e de sementes por planta (NSP), peso de sementes por planta (PSP), 

número de sementes por vagem (NSV), peso de cem sementes (P100), peso de raiz (PR), número 

de galhas (GALH), população final de nematoides por sistema radicular (PFN),  fator de 

reprodução (FR) e a porcentagem de redução do fator de reprodução do nematoide (% Red FR). 

Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste F. A 

distância generalizada de Mahalanobis foi utilizada para obter a matriz de dissimilaridade e para 

o agrupamento foi utilizado a ligação média entre grupos (UPGMA). Observou-se variabilidade 

genética entre os genótipos avaliados para resistência ao nematoide das galhas e que os materiais 

resgatados (crioulos) apresentavam base genética mais ampla comparativamente aos materiais 

comerciais avaliados. Com a utilização da estatística multivariada foi possível separar os grupos 

de acordo com os níveis de resistência dos genótipos, corroborando com % Red FR. Os 

genótipos crioulos FORT-09, FORT-17, FORT-31, FORT-32, FORT-34 e FORT-36 

apresentaram resistência ao M. javanica, podendo ser considerados como potenciais fonte de 

resistência em programas de melhoramento para a cultura.  
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