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altura das plantas em boa parte do talhão, além de duas reboleiras, onde as plantas 

apresentavam nanismo, uma coloração verde claro, algumas folhas arroxeadas e várias 

fêmeas do nematoide de cisto da soja nas raízes em relação as plantas fora das 

reboleiras. Na maior reboleira foram coletadas quatro amostras simples de solo e raízes, 

formada uma amostra composta, acondicionada em um saco plástico, identificada e 

transportada ao Laboratório de Nematologia da Unesp/FCAV, Câmpus de Jaboticabal. 

Na amostra de raízes foram encontrados 9.380 ovos e juvenis de segundo estádio (J2) de 

H. glycines em 10 g de raízes de C. ochroleuca, 240 J2 em 100 cm3 de solo, além de 

255 cistos em 50 cm3 de solo. Portanto, a C. ochroleuca é uma espécie capaz de 

multiplicar o H. glycines R3 em condições de campo e deve ser evitada a sua utilização 

em áreas com a presença do nematoide de cisto da soja. 
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O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de uma nova metodologia de 

amostragem de nematoides associadas a fitotelmata de bromélias. O experimento foi 

conduzido no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, localizado em Quissamã-RJ. 

Foram selecionadas duas espécies de bromélias tanque de ocorrência ao longo de todo o 

parque sendo amostradas em duas épocas verão e inverno. Em cada época, foram 

amostradas oito bromélias de cada espécie. O método de amostragem básico (tratamento 

1 - T1) foi a coleta de toda a água retida no fitotelma com auxílio de uma pipeta 

automática. A água foi passada em peneiras de 60 e 500 mesh, e guardada em frascos 

plásticos. T2 consistiu de três lavagem do mesmo fitotelma com cerca de 200 mL de 

água, aplicada sob pressão com um pulverizador costal, seguida da coleta da água com a 

pipeta e peneiramento. T3 e T4 consistiram de três re-lavagens e peneiramentos 

sucessivos, T5 consistiu da retirada da planta e posterior processamento destrutivo para 

extração dos nematoides. Foram avaliados nematoides micófagos, bacteriófagos e 

predadores e abundancia. Foi utilizado analise de variância ANOVA e teste de Tukey 

para a avaliação da nematofauna existente. A recuperação da nematofauna verso coletas 

por pipetagem, foi mais eficiente quando se realiza a coleta destrutiva da planta em 

todos os grupos tróficos. 
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A ocorrência de haste verde e retenção foliar na cultura da soja aumentou 

significativamente a partir da safra 2005/06, principalmente nos estados do Maranhão, 

Tocantins, Pará e norte do Mato Grosso. Este problema foi denominado popularmente 

de Soja Louca II (SL-II). São estimadas reduções de produtividade de até 60%, devido 

ao elevado índice de abortamento de flores e vagens e pela perda de qualidade dos grãos 

pela presença de impurezas. Estudos prévios descartaram a possibilidade de algumas 

causas de SL-II, tais como desequilíbrio nutricional, efeito de herbicidas, efeito de 

ambiente, ataque de ácaros oribatídeos, vírus, viróides, molicutes e similares. Porém, 

nestas plantas, foi constatada a presença sistemática de Aphelenchoides sp., com maior 

concentração em nós reprodutivos e folhas sintomáticas. Além disso, quando estas 

folhas foram colocadas sob plantas sadias, os sintomas de SL-II foram reproduzidos, 

indicando que esse nematoide pode estar relacionado à causa da SL-II. Seguindo esta 

hipótese, amostras da parte aérea das plantas com sintomas de SL-II foram analisadas 

no laboratório de nematologia da EPAMIG-Uberaba, para quantificação de nematoides 

em nós e brotações novas (superbrotações), folhas do topo e do baixeiro, e vagens com 

e sem sintomas. Das 42 amostras analisadas, 21 continham o nematoide, em maior 

concentração nas brotações novas, com 370 Aphelenchoides sp./10g do material 

processado. Os nematoides encontrados nos nós, nas vagens e nas brotações novas 

apresentavam-se muito ativos e estão sendo multiplicados em culturas de Fusarium sp. 

em meio BDA, para estudos posteriores sobre a taxonomia e patogenicidade. 
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O cultivo sucessivo de olerícolas numa mesma área proporciona o agravamento de 

problemas fitossanitários, dentre eles os causados por nematoides. Diante disso o 

trabalho teve por objetivo realizar o levantamento e a identificação dos fitonematoides 

em áreas cultivadas com hortaliças no município de Frederico Westphalen, Rio Grande 

do Sul. A partir de 18 amostras de solo, coletadas em áreas de cultivo de diferentes 

olerícolas (alface, repolho, couve-flor, brócolis, salsa, cenoura e beterraba), avaliou-se a 

diversidade, incidência de nematoides e a identificação das espécies de Meloidogyne 

através do perfil de esterase e de Pratylenchus e Helicotylenchus pelas características 

morfológicas dos espécimes. Os teores de matéria orgânica foram determinados através 

da análise química do solo. Os gêneros de fitonematoides detectados foram: 

Meloidogyne (66,6%), Pratylenchus (38,8%), Helicotylenchus (100%), Aphelenchoides 

(61,1%), Aphelenchus (100%), Tylenchus (100%), Criconemoides (16,6%) e 

Ditylenchus (11,1%). Verificou-se que o número de nematoides de vida livre se 

destacou em todas as amostras, sendo a maioria bacteriófagos. Para o nematoide das 

galhas foi identificado apenas um fenótipo de esterase, que correspondeu à espécie M. 

incognita (Est. I2), e os espécimes do nematoide das lesões foram identificados como P. 

brachyurus e para os espécimes do nematoide espiralado foram identificados como H. 

dihystera. Houve correlação do teor de matéria orgânica e a incidência dos nematoides. 

Todas as amostras apresentaram alto teor de matéria orgânica e uma baixa população de 

nematoides fitoparasitas. 


