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Resumo  

Na avaliação da eficiência de um entomopatogênico em controle de inseto-praga, deve 

se levar em conta, vários fatores. Os nematoides entomopatogênicos,  além da virulência e 

patogenicidade, é importante conhecer a capacidade de busca, pois quanto maior sua 

eficiência, maior a chance de encontro com o hospedeiro.  Neste trabalho, objetivou-se avaliar 

o deslocamento vertical de nematoides entomopatogênicos (Heterorhabditis HP88).  Para 

avaliação em laboratório, foi feito teste com coluna de areia em 4 concentrações diferentes     

(125ml, 250ml,375 ml, 500ml) em tubos cilíndricos de medição graduado de 500ml.  

 

 

 

Introdução  

Nematoides são animais de águas salgadas, doces e terrestres. Alguns são de vida livre 

e outros são parasitas de vertebrados e usando invertebrados como hospedeiros intermediários 

(usados somente para desenvolvimento, não causando doença). Os nematóides 

entomopatogênicos das famílias Steinernematidae e Heterorhabditidae têm se mostrado 

agentes promissores e alternativos ao controle químico de muitos insetos-praga e sua 

utilização em programas de Manejo Integrado de Pragas (MIP) já é realidade em muitos 

países (Kaya, 1985; Georgis et al., 2005). 

Entre as vantagens apresentadas pelos nematóides entomopatogênicos, com relação a 

outros agentes de controle microbiano, está a capacidade de busca pelo hospedeiro. Nesse 

sentido, eles podem apresentar dois tipos de comportamento: "cruiser" e "ambusher". Esta 

classificação é baseada na diferença de tempo que o nematóide passa parado à espreita do 

hospedeiro ("ambusher") e no tempo em que ele se desloca em busca do hospedeiro 

("cruiser") (Huey & Pianka, 1981; Brien et al., 1989). Alguns nematóides podem apresentar 

comportamento intermediário. 

Nematóides com comportamento "cruiser" têm alta probabilidade de sucesso no 

controle de insetos-praga com hábito sedentário ou críptico, enquanto que nematóides com 



comportamento "ambusher" são mais indicados para o controle de insetos ativos, que se 

movimentam no ambiente (Lewis et al., 2006). Outro aspecto interessante, relacionado a essa 

capacidade de movimentação no perfil do solo, é a possibilidade de supressão competitiva de 

populações de nematóides fitopatogênicos. Segundo Salgado et al.(2007), Meloidogyne 

exigua Goeldi, 1887 é um nematóide que causa perdas severas na produção cafeeira, devido a 

alterações no estado nutricional do cafeeiro parasitado, decorrente da deficiente absorção e 

translocação de água e nutrientes, e sua redução populacional por meio de medidas 

ambientalmente aceitáveis deve ser considerada, assim como de outras espécies de 

nematóides e pragas em lavouras infestadas. 

Objetivo 

A partir dessa pesquisa, o objetivo foi, avaliar a capacidade de deslocamento vertical 

de nematoides em solo.  

 

 

 

Metodologia 

Os materiais usados nessa pesquisa, foram:  

4 tubos de cilíndricos de 500ml 

5ml de nematoides (HP88) vivos.  

T1 70mm de areia, T2 140mm de areia, T3 210 mm de areia, T4 280 mm de areia.   

T1 10ml de água, T2 20ml de água, T3 30ml de água, T4 40ml de água. 

20 T. Molitor. Sendo separado 5 em cada recipiente.   

 



 

Foto 1: Nematoides endomopatogênicos (vivos) 

 

Foto 2: Tenebrio Molitor  

 

 

Desenvolvimento  



No T1 de 500ml,  foi adicionado na parte inferior 5ml de  NEPs, mais 70mm de areia, 

10 ml de água, e na parte superior o T. Mollitor.  

No T2 de 500ml,  foi adicionado na parte inferior 5ml de  NEPs, mais 140mm de 

areia, 20 ml de água, e na parte superior o T. Mollitor.  

No T1 de 500ml,  foi adicionado na parte inferior 5ml de  NEPs, mais 210mm de 

areia, 30 ml de água, e na parte superior o T. Mollitor.  

No T1 de 500ml,  foi adicionado na parte inferior 5ml de  NEPs, mais 280mm de 

areia, 40 ml de água, e na parte superior o T. Mollitor.  

 

Foto 3 

     

Foto 4: Tubo 1 

 

Foto 5: Tubo 2



               

Foto 6: Tubo 3 

 

 

 

                   Foto 7: Tubo 4 


