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manejo de nematoides repre-
senta uma etapa extrema-
mente importante no sistema 

produtivo de hortaliças. O conheci-
mento das principais espécies que 
ocorrem em hortaliças, sua diagnose 
e as medidas de manejo, é essencial 
para a sustentabilidade do setor pro-
dutivo.

A escassez de informações 
compatibilizadas sobre nematoides 
em hortaliças motivou a elaboração 

Apresentação

deste livro. Assim, o objetivo desta 
publicação foi o de apresentar infor-
mações sobre os diferentes gêneros 
de nematoides que ocorrem com 
maior frequência em hortaliças, os 
sintomas resultantes do ataque des-
tes patógenos, bem como as medi-
das de manejo a serem empregadas 
no manejo correto e sustentável em 
áreas de produção de hortaliças. 
O livro é composto de sete partes, 
totalizando 28 capítulos, utilizan-
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do as experiências acumuladas com 
a pesquisa na Embrapa Hortaliças, 
com abordagem ilustrativa e prática. 
Espera-se que as informações conti-
das neste livro sejam de grande valia 
a todos que tenham algum vínculo 
ou interesse pela nematologia das 
hortaliças, em especial, produtores, 
pesquisadores, extensionistas, téc-
nicos, professores e estudantes. A 
expectativa é que de que esta obra 
venha a contribuir para o avanço 

do conhecimento na área da Nema-
tologia, de modo a disponibilizar in-
formações sobre os nematoides em 
hortaliças de forma prática, clara e 
compatibilizada. Cientes da impor-
tância desta atividade, é com grande 
satisfação que apresentamos o livro 
Nematoides em hortaliças.

Warley Marcos Nascimento
Chefe-Geral da Embrapa Hortaliças



Prefácio

com prazer que apresento o 
livro Nematoides em hortali-
ças. Esta publicação se mate-

rializa com a possibilidade de reunir 
em uma obra os conhecimentos ge-
rados pela pesquisa e toda experiên-
cia acumulada no tema nos últimos 
anos. O livro está dividido em sete 
partes. A primeira, composta pelo pa-
norama atual de nematoides em hor-
taliças. A segunda parte é composta 
de cinco capítulos e traz informações 

sobre o ciclo de vida, sobrevivência 
e disseminação dos principais gê-
neros de nematoides em hortaliças: 
nematoides-das-galhas, das lesões 
radiculares, reniforme, do amarelão-
do-alho e da casca-preta-do-inhame. 
Na terceira, quarta e quinta partes 
são contemplados 17 capítulos que 
tratam da ocorrência de nematoides 
e dos principais sintomas resultantes 
do ataque destes patógenos nas hor-
taliças folhosas e frutos (abóboras, 
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morangas, pepino, chuchu e maxixe; 
alface e outras hortaliças folhosas; 
berinjela e jiló, brássicas, coentro e 
salsinha; melão e melancia; pimen-
tas e pimentão, quiabeiro e tomate), 
hortaliças raízes, tubérculos e bulbos 
(alho e cebola, batata, batata-doce, 
beterraba, cará e inhame, cenoura 
e mandioquinha-salsa) e não con-
vencionais ou tradicionais (peixinho, 
coentrão, macaia, chuchu-de-vento e 
bertalha). Na sexta parte, distribuída 
em dois capítulos, explora-se de for-
ma prática, a coleta de amostras de 
solo e de partes vegetais para diag-
nose de nematoides em cultivos de 
hortaliças. A sétima parte perfaz dois 

capítulos sobre o manejo de nema-
toides em hortaliças folhosas e fru-
tos e hortaliças raízes, tubérculos e 
bulbos. Finalmente, no último capí-
tulo são enfatizados os desafios e as 
perspectivas em relação ao manejo 
de nematoides, bem como as princi-
pais demandas em relação aos estu-
dos na área.

Acredito que esta publicação 
poderá contribuir de forma bastan-
te útil no manejo de nematoides em 
hortaliças, tornando-se uma referên-
cia como base de consulta.

O Autor
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