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1) Generalidades 
 

Com a expansão da cultura da soja para novas fronteiras agrícolas, a 

intensificação da monocultura e a adoção de práticas inadequadas de manejo têm 

aumentado  os níveis  de danos causados por nematóides nos últimos anos.  A 

principal preocupação do sojicultor mato-grossense, alguns anos atrás era com relação 

aos nematóides de galha (Meloidogyne spp) e com os nematóides de cisto da soja 

(Heterodera glycines). Atualmente, o nematóide das lesões radiculares (Pratylenchus 

brachyurus) preocupa ao sojicultor, pois está amplamente disseminado no Estado 

(Figura 1), apesar de não ser capaz de causar perdas comparáveis ao nematóide de 

cisto da soja e galha, seu manejo tem sido complicado pelo fato de ainda não existir 

técnica consolidadas. No caso Heterodera glycines  nematóide cisto da soja  (NCS), o 

cenário também está um pouco diferente.  As raças 1 e 3, antes as mais freqüentes na 

maioria das áreas cultivadas com soja, passaram a ser substituídas por populações do 

NCS mais difíceis de ser controladas pelo uso de cultivares resistentes. Atualmente, o 

percentual de lavouras de soja do Mato Grosso infestadas pelas raças 2,4, 6, 9 ou 14  

do NCS já é alto dependo da região do estado (Figura 2). 

O controle de fitonematóides é bastante complexo, mas não impossível, pode-

se pode produzir bem em áreas com nematóides, desde que se tenha disciplina. Em 

culturas de escala, como a soja, deve procurar integrar vários métodos e apresentar 

baixo custo.  De uma maneira geral, o manejo de nematóides na cultura da soja baseia-

se em:  exclusão (evitar a infestação em áreas indenes por espécies ou  novas raça ), 

genético (cultivares resistentes), culturais (rotação de culturas) e químicos 

(nematicidas).   

Para aplicação de estratégias de manejo de nematóide, é necessário conhecer 

as espécies e raças de nematóides que ocorrem na área e qual o nível populacional de 



cada espécie. A partir deste diagnóstico, é que poderá ser avaliado um programa de 

manejo. 

A diagnose segura exige a análise, em laboratório, n
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Figura 01.  Freqüência (%) da ocorrência das espécies de nematóides em lavoura de 

soja do estado de Mato Grossa
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Figura 02.  Frequência (%) da distribuição de raças do nematóide de cisto da soja 

(Heterodera glycines) em lavoura de soja do estado de Mato Grosso ano 2010.

 

 

2) A coleta  

A identificação precisa de um fitonematóide depende, primariamente, das 

amostras de solo e raízes que chegam ao laboratório. Portanto essas amostras devem 

merecer atenção especial, devendo ser coletadas corretamente enviada

no laboratório o mais breve possível

 

2.1  O que coletar 

 Solo e raízes devem ser coletados, sempre que 

coletado deve ser proveniente da rizosfera

casos, recomenda-se  coletar preferencialmente as radicelas, pois fitonematóides tem 

preferência por parasitar raízes mais finas. As raízes coletadas d

forma poderão ser recuperados mais facilmente os nematóides ainda vivos. 

determinados grupos de nematóides

existe a necessidade de obtenção de exemplares ainda vivo para a ident

espécie. 

Deve-se coletar amostras de solo  com umidade natural, evitando

de encharcamento ou ressecamento. Não se deve adicionar água ao solo naturalmente 

seco, para facilitar a coleta, nem depois, ao solo já coletado, pode acontec

proliferação de microrganismos que prejudica a conservação da amostra.
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Fonte: Luciana Marques
 

2.2  Quanto coletar

 A quantidade de material em cada amostra coletada deve ser de 1kg de 

solo e pelo menos 200g de raízes finas (radicelas).

retirar uma ou duas plantas inteiras em cada ponto de amostragem.
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2.3  Quando coletar 

A época de florescimento da cultura é a ideal para realizar a análise de 

nematóide. Porque as amostragens realizadas na entressafra normalmente 

apresentam não representa o nível populacional causador da perda na área. 

 

 

2.4  Onde e  como coletar  

Na manchas (reboleiras) onde as plantas não estão desenvolvendo bem 

(levando em consideração as condições de clima, fertilidade de solo, entre outras). 

Em cada ponto de coleta, as amostras de solo e raízes devem ser retiradas da 

camada de 0 cm a 30 cm ou 0 cm a 30 cm de  profundidade. As subamostras de solo e 

raízes podem ser obtidas com uso de enxadões, enxadas, pás retas e trados-de-solo.  

 
Fonte: Luciana Marques 
 
Durante a amostragem, deve-se caminhar em zigue-zague no local. Coletar 

amostras junto às plantas com sintomas moderados evitando-se aquelas muito 

atacada, amostrar as plantas da bordadura da mancha. 



 

Fonte: Luciana Marques. 

Cada amostra composta deve ser formada por subamostras (de solo e raízes) 

coletadas em áreas semelhantes. As amostras devem ser colocadas em um balde 

grande e homogeneizadas  para constituir uma amostra composta representativa da 

área. Recomenda-se coletar no mínimo 10 subamostras por hectare para formar uma 

amostra composta. Se a área for muito grande, recomenda-se dividi-la em quadrantes 

de 10 hectares no máximo, selecionar pelo menos 5 a 10 quadrantes e retirar uma 

amostra composta de cada quadrante selecionado. O responsável pela coleta deve ter 

bom senso para a definição do número de subamostras e amostra que irá representar 

a área. Quanto maior o número de subamostras e amostras, mais precisos e confiáveis 

será o resultado da análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5  Acondicionamento, identificação e transporte das amostras

As subamostras de solo e de raízes deverão ser bem homogeneizadas em um 

balde e acondicionadas juntas em saco plástico e identificados.

Após a coleta, as amostras deveram permanecer em ambiente fresco e 

ventilado. As amostras devem ser encaminhadas ao laboratório o mais 

Embaladas adequadamente podem ser mantidas em geladeira por no máximo 5. 

Caixas de isopor são indicadas para o acondicionamento de amostras durante o 

transporte ao laboratório.  
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3. Interpretação do resultado de análise 

 

 Para as amostras coletadas na entressafra, deve-se  atentar para a espécie de 

nematóide presente e não para a quantidade, sendo necessário reavaliar a lavoura 

instalada após 40 dias de emergência. Para aquelas coletadas com a cultura instalada, 

observa-se a ocorrência das espécies de fitonematóide considerada de importância 

agrícola para cultura e o nível populacional. Definir as densidades populacionais 

potencialmente capazes de causarem danos econômicos é uma tarefa extremamente 

difícil em função de variações das condições:  do  solo, climáticas, da cultura e 

amostragem que atuam modificando as relações nematóide/dano. Existem poucos 

trabalhos nesse sentindo (Tabela 1). O plantio consecutivo de culturas suscetíveis a  

determinada espécie de fitonematóide conduz ao aumento gradativo da população no 

solo. O nível populacional, após 3 anos de plantios consecutivos de culturas 

suscetíveis, se eleva a valores acima do nível limiar econômico justificando a aplicação 

de tática de controle (Campos, 2000). 

 

É importante lembrar que nem sempre a presença do nematóide é motivo de 

preocupação, mas sim de ficar atento e fazer um monitoramento da lavoura quanto á 

evolução do desenvolvimento da população e da produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL Solo (Larvas) Cisto** NÍVEL
RAIZ 

(Nematóides/5g 
de raiz)

SOLO 
(Nematóides/(200c

m³)
NÍVEL

RAIZ 
(Nematóides
/5g de raiz)

SOLO 
(Nematóides/(200

cm³)

BAIXO 0 a 150 1 a 5 BAIXO 0 a 30 0 a 300 BAIXO 0 a 400 0 a 100

MÉDIO 200 a 400 5 a 10 MÉDIO 30 a 60 300 a 600 MÉDIO 400 a 800 100 a 200

ALTO >400 >10 ALTO >60 >600 ALTO >800 >200

**Adaptado Asmus; Andrade, 1999; Garcia et al., 1999; Inomoto et al., 2010

* Adaptado de Stephen Koenning (Universidade da Carolina do Norte USA - 2007)

Heterodera glycines** Meloidogyne spp.* Pratylenchulu s brachyurus*

PARÂMETROS DE ANÁLISE



 

4. Medidas de controle

 

4.1 Prevenção 

 

 A prevenção constitui o principio mais importante e a melhor linha de 

defesa para o controle de nematóides. Significa impedir a disseminação do nematóide 

de uma área para outra.  O solo é importante carreador de nematóide a longa e curta 

distância, por protegê-los da dessecação e ser o habitat da maioria. O solo infectado 

pode ser transportado pelo homem, aderido em implementos agrícolas, maquinários, 

veículos, ferramentas (Figura 03).

 É de grande importância lavar cuidadosamente máquina, implementos e 

ferramentas depois de trabalhar em área infestadas.

 

Figura 03.  Ocorrência de nematóides em solo
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Ocorrência de nematóides em solo aderido em máquina e implementos 
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4.1 Rotação/sucessão de culturas 

 

 A rotação de culturas  pode ser eficiente na redução da densidade 

populacional. Entretanto, como os mesmos atacam várias culturas e plantas daninhas, 

com exceção do Heterodera glycines, o planejamento deve ser cuidadoso. A opção de 

controle mais recomendada é a semeadura das áreas infectadas com Crotalaria 

spectabilis, mas para seu controle ser efetivo é necessário que alguns cuidados sejam 

tomados. A rotação seria a melhor opção de controle, porém existe grande dificuldade 

da implementação. O uso de  C. spectabilis na sucessão com soja, desde que tenha 

alguns cuidados como  entrar com C. spectabilis em período que ocorram chuvas e 

adensar bastante para controlar as plantas invasoras é uma técnica de manejo 

altamente eficiente para o controle de fitonematóide, principalmente para P. 

brachyurus.  

 


