
Organizadores

Andressa C. Z. Machado
San�no Aleandro da Silva

Luiz Carlos C. B. Ferraz

Métodos em 
Nematologia Agrícola



 A agricultura mundial e especialmente aquela desenvolvida nas regiões tropicais 

enfrenta sérios desafios quanto ao ataque de pragas e doenças. Dentre os patógenos 

mais importantes para a agricultura podemos citar os fitonematoides, que podem 

atacar desde raízes, bulbos, caules, folhas e inflorescências até sementes, causando 

redução na produvidade e qualidade final dos produtos agrícolas até a perda total da 

lavoura, a depender do nível de infestação e da suscebilidade ou intolerância da 

cultura ao fitonematoide em questão.
 A principal cultura atacada em termos mundiais é a soja, sendo esmadas perdas 

causadas apenas pelo nematoide de cisto da soja de quase 10% da produção nos 

Estados Unidos e mais de 5% no Brasil. Se considerarmos as outras espécies de 

fitonematoides, as perdas à produção de soja no Brasil podem ser comparadas àquelas 

causadas por ferrugem asiáca ou lagartas. Além da soja, no Brasil, desde as principais 

comodies agrícolas como milho, algodão e café, até horfrus e plantas ornamentais 

sofrem com o ataque de fitonematoides, com destaque aos nematoides das galhas 

Meloidogyne spp., nematoides das lesões radiculares Pratylenchus spp., nematoide do 

cisto da soja Heterodera glycines, e também várias outras espécies consideradas 

secundárias, mas que a depender da cultura, podem ser um sério empecilho ao culvo 

com boa produvidade e lucravidade.
 Desde o final do século XIX, muito se tem estudado sobre os nematoides, tendo sido 

desenvolvidos nemacidas químicos e biológicos com elevadas taxas de eficiência, 

além de tácas de manejo com o uso de plantas não hospedeiras e do melhoramento de 

culvares com resistência genéca em várias culturas. Entretanto, apesar dos esforços 

empreendidos, ainda são apontados grandes volumes de perdas de produvidade 

ligadas ao ataque de nematoides, assim como as dificuldades em controlá-los ou 

manejá-los adequadamente.
 Vale lembrar que, em condições tropicais, favoráveis ao desenvolvimento dos 

fitonematoides, o uso de ferramentas de manejo isoladas tende a trazer resultados 

limitados e, muitas vezes, não impactar posivamente nem na produção da cultura, 

nem no controle do patógeno. Dessa forma, o diagnósco preciso, realizado por 

profissional especialista em Nematologia, que indique qual ou quais espécies estão 

presentes na área, a adoção do manejo integrado, baseado na racionalidade técnica, no 

emprego de tecnologias e produtos de controle, bem como o monitoramento 

constante, são sem sombra de dúvidas um caminho que oferece melhores chances de 

sucesso para o culvo em áreas infestadas com nematoides.





NEMATOIDES

IMPACTO NA AGRICULTURA NACIONAL E GLOBAL

Os nematoides são pragas de extrema importância no cenário nacional e global.  

Provocam alterações nas raízes, prejudicam o processo de absorção de água e de 

nutrientes resultando em plantas pouco produ�vas. Os danos são intensificados em 

função do monocul�vo e intenso uso do solo. A u�lização de variedades susce�veis 

aliada às altas temperaturas e estresse hídrico, potencializa ainda mais os prejuízos 

destes patógenos. Quando se trata de plantas cujo interesse econômico são raízes e 

tubérculos, os danos são ainda mais expressivos. Somado a isto, geralmente as 

plantas infectadas por nematoides estão mais predispostas ao ataque de outras 

pragas e doenças. Diversas culturas têm apresentado perdas significa�vas devido 

aos problemas provocados pelos nematoides, cons�tuindo, assim, mo�vo de 

preocupação em termos de manejo para as próximas safras. Em ar�go publicado 

pela Nature Ecology & Evolu�on (Savary et al. 2019), os nematoides de cisto e de 

galhas estão incluídos como um dos principais patógenos que impactam a produção 

das culturas da batata e da soja, com valores acima de 1% na redução da produção 

agrícola global. Na agricultura brasileira, segundo a Sociedade Brasileira de 

Nematologia (SBN), as perdas são es�madas em R$ 35 bilhões por ano, sendo R$ 16, 

2 bilhões es�mados somente para a cultura da soja. É importante ressaltar que, 

quanto maior for o nível populacional presente no solo antes do plan�o da cultura, 

maiores serão os danos causados. O manejo de nematoides deve ser encarado de 

forma con�nua, pois uma vez que estes estejam presentes, é pra�camente 

impossível sua eliminação total. Desta maneira, métodos que visam a redução desta 

população inicial são vantajosos para o produtor. Dentre eles destacam-se o uso de 

variedades resistentes, o emprego de agentes de controle biológico, a sucessão e a 

rotação de culturas com plantas não hospedeiras e a aplicação de nema�cidas 

químicos aplicados no solo ou via tratamento de sementes. Diante deste cenário, a 

Corteva Agriscience™ investe em pesquisas que trazem inovações, com soluções 

integradas para suprir as necessidades dos agricultores de hoje e antecipar os 

desafios do amanhã. Acredita no poder da colaboração, desenvolvendo parcerias 

com diversas universidades e centros de pesquisa pelo mundo. Ao conduzir os 

negócios de maneira segura e transparente, a companhia tem como obje�vo 

garan�r que a agricultura evolua e prospere, criando um valor compar�lhado, 

enriquecendo as vidas daqueles que produzem e que consomem, beneficiando a 

sociedade e garan�ndo o progresso para as próximas gerações.  
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Em qualquer área ou especialidade do conhecimento humano, a 
adoção de métodos adequados à consecução dos objetivos estabelecidos 
tem-se revelado, na grande maioria das vezes, condição imperiosa, senão 
obrigatória. Na Nematologia, em especial na Fitonematologia, o mesmo 
acontece.

Nos dias atuais, em que se dispõe de muitas facilidades para acessar 
informações com celeridade, certa acomodação se tornou inevitável tanto 
a pro�ssionais quanto a estudantes. Com frequência, utilizam-se hoje 
subsídios obtidos com tal rapidez nas mídias, em particular na digital, 
que o interessado se vê fortemente induzido a pô-los em prática sem 
efetivamente checá-los quanto à �dedignidade e precisão. Tal ação pode 
ser causa, e comumente o é de fato, de erros futuros de pequena ou grande 
monta, mas sempre com efeitos indesejáveis. E, no caso da Ciência, por 
vezes de consequências imprevisíveis quanto aos seus impactos. 

Simples equívocos cometidos na transcrição de dados ou a incorreta 
interpretação de certa informação contida na descrição original de 
determinada técnica se transmitem hoje com grande velocidade, atingindo 
inúmeros potenciais usuários. O hábito de se criar revisões bibliográ�cas 
sobre os mais variados temas, ora relativamente comum, tem contribuído 
em parte para acentuar tal problema, sendo erros graves repassados adiante 
pelo fato de os seus autores muitas vezes não se preocuparem em consultar 
os artigos nos quais os métodos são descritos nas versões originais. 

Na Nematologia de Plantas, em todas as linhas de pesquisa, a aplicação 
de métodos selecionados com base em precisão e e�cácia já historicamente 

Prefácio
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estabelecidas é essencial para que os estudos realizados produzam resultados 
con�áveis e possibilitem aplicações posteriores seguras. Quem está 
minimamente familiarizado com a rotina da especialidade �tonematológica, 
nos laboratórios ou casas de vegetação, seja visando à realização de 
trabalhos cientí�cos ou à prática de ações comerciais, sabe muito bem 
disso. O mau uso de uma técnica ou a escolha indevida de um método 
pode motivar erros graves na identi�cação de espécies de �tonematoides e/
ou nas estimativas de seus níveis populacionais em amostras, imprecisões 
essas que tanto poderão acarretar conclusões equivocadas na publicação de 
artigos cientí�cos como decisões erradas da parte de produtores rurais no 
planejamento de suas estratégias de manejo dos patógenos no campo. No 
âmbito acadêmico-cientí�co ou na área pro�ssional, os custos de tais erros 
no geral são bem elevados.

A�gura-se auspiciosa, portanto, diante de tal quadro, a iniciativa de 
organização de texto redigido em português detalhando os métodos de 
maior interesse e aplicação dentro da Fitonematologia nos tempos atuais, 
vinda de Andressa Cristina Zamboni Machado e Santino Aleandro da 
Silva, pro�ssionais competentes atuantes no Laboratório de Nematologia 
do Instituto Agronômico do Paraná, em Londrina. 

Sem dúvida, a apresentação das principais técnicas nesta publicação, 
incluindo os seus protocolos devidamente ilustrados, haverá de permitir 
a pesquisadores, estudantes, laboratoristas e técnicos de empresas 
públicas e privadas, bem como a outros tipos de pro�ssionais e adeptos 
da especialidade, a realização das atividades nematológicas mais relevantes 
com o suporte e rigor hoje exigidos. Não bastasse o já rico conteúdo 
do livro, consequente à realização de intensivas buscas e checagens dos 
métodos em suas descrições clássicas, preocuparam-se os autores em 
acrescer observações próprias relativamente a certos aspectos de algumas 
técnicas, resultantes de experimentos conduzidos em anos recentes. São 
dicas preciosas, que certamente ajudarão ainda mais aos leitores.



  v

Pessoalmente, só tenho a destacar, e muito, o lançamento deste livro 
e parabenizar os seus autores. Não tenho dúvidas quanto ao tempo 
despendido e à energia consumida para a sua preparação. Todavia, a 
certeza de sua utilidade prática cotidiana irá compensá-los. Por último, 
�ca minha expectativa de que tal obra tenha o condão de remover de vez os 
obstáculos colocados em décadas passadas por parcela dos nematologistas 
do País frente à adoção de práticas mais uniformes, ou padronização, nas 
atividades laboratoriais e de casa de vegetação, seja em instituições públicas 
ou empresas particulares.  

Luiz Carlos Camargo Barbosa Ferraz     
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O primeiro passo para a correta diagnose de nematoides, em áreas 
destinadas a � ns agrícolas ou não, é a amostragem, que deve ser muito bem 
feita, de modo a representar adequadamente a distribuição do nematoide 
na área. Uma amostragem bem realizada é essencial para assegurar a tomada 
de decisão mais racional quando da escolha de ferramentas de manejo das 
espécies de nematoides presentes. 

A distribuição irregular dos nematoides na área, caracterizada pela 
presença de reboleiras com maior ou menor quantidade de espécimens, deve 
ser levada em consideração na hora da amostragem, de maneira a reduzir 
a possibilidade de erros que possam comprometer signi� cativamente a 
qualidade da diagnose. Recomenda-se que os pontos de coleta não sejam 
localizados dentro das reboleiras, pois as populações dos nematoides podem 
não ser representativas da realidade, uma vez que as plantas no centro da 
reboleira apresentam-se debilitadas, não proporcionando boas condições 
para o desenvolvimento dos nematoides (Figura 1).

Amostragem

Santino A. Silva
Andressa C. Z. Machado

1

 Figura 1. Representação esquemática de área com reboleira mostrando os pontos de 
coleta de amostras para diagnose de nematoides. Adaptado de www.bayer.com.
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Além disso, devido ao fato de que a distribuição dos nematoides na área 
é irregular, a coleta direcionada para reboleiras ou plantas sintomáticas 
pode levar a resultados contraditórios ou equivocados. Na Figura 2, pode-
se observar tal distribuição irregular num talhão localizado em lavoura de 
café altamente infestada com Meloidogyne paranaensis, onde se realizaram 
coletas aleatórias para de� nição da população do nematoide presente na 
área, antes de sua utilização para montagem de experimento de manejo.

Figura 2.  Talhão em lavoura de café infestada por Meloidogyne paranaensis evidenciando 
a distribuição irregular do nematoide na área, bem como as quantidades de nematoides 
presentes em amostras coletadas dentro e fora da reboleira. 

Levando-se em consideração, portanto, tal distribuição irregular, 
recomenda-se que a coleta seja realizada aleatoriamente na área e as 
amostras devem ser compostas por várias subamostras, coletadas em 
talhões ou glebas com maior uniformidade, de acordo com o histórico 
da área (Figura 3). Santos et al. (2016) recomendam que os talhões sejam 
divididos em função de certos fatores ou características da área, como tipo 
e textura do solo, declividade, ocorrência ou não de manchas e histórico de 
cultivos anteriores praticados no local. O coletor deve utilizar o bom senso 
para determinar a quantidade de amostras - compostas ou simples - a ser 
enviada ao laboratório. 
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Figura 3. Esquema de propriedade rural composta por diferentes sistemas de cultivo, 
dividida em 5 talhões (1 a 5), de acordo com os critérios alistados em Santos et al. (2016). 
Adaptado de: www.novoeste.com. 

Figura 4. Padrões de coleta de amostras. (A) ziguezage em culturas anuais. (B) = coleta em 
culturas perenes. (C) coleta em única árvore ou arbusto. Adaptado de Bezooijen (2006).

As subamostras devem ser coletadas em ziguezague na área (Figura 4), 
com auxílio de ferramentas de coleta de solo (Figura 5). Coletar subamostras 
de solo e raízes (ou outros órgãos vegetais, dependendo da espécie de 
nematoide) na profundidade de 0 a 20 cm (Norton & Niblack, 1991), com 
umidade natural, evitando solos encharcados ou muito secos (Figura 6). O 
número de subamostras a ser coletado é variável, não existindo uma única 
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fórmula a ser seguida em todas as situações. Entretanto, recomenda-se que 
esse número seja o maior possível, de maneira a representar adequadamente 
o talhão. Inomoto et al. (2009) sugerem a coleta de pelo menos 20 
subamostras por talhão com até 100 hectares, com uma quantidade mínima 
de 1 litro de solo e 50 gramas de raízes (os autores sugerem que 500 ml de 
solo e 20 g de raízes são su� cientes). Preferencialmente, coletar raízes mais 
� nas ou radicelas e solo da rizosfera das plantas. Em relação à melhor época 
de amostragem, geralmente é recomendado o período de � orescimento das 
culturas, por volta dos 60 dias após a germinação (Figura 7). 

Figura 6. Exemplos de amostras coletadas em condições inadequadas. (A, B) Solo seco, 
com predominância de torrões. (C) Solo encharcado, com desenvolvimento de fungos. 
(D) Raiz ressecada, com presença de fungos decompositores, e escassez de solo. 

Figura 5.  Ferramentas comumente utilizadas para a coleta de amostras de solo para 
análise nematológica. (A) Diferentes tipos de trados, calador e pá de corte (Fonte: 
calcarionutrical.com.br/nutrindo-corretamente); (B) pá de jardinagem, para coleta de 
pequena quantidade de solo; (C) chibanca, útil para coleta em solos mais pesados ou 
compactados (Fonte: www.tramontina.com.br).
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Figura 7. Densidade populacional de nematoides em diferentes épocas de coleta de 
amostras na cultura da soja, evidenciando as maiores densidades por volta de 60 dias da 
emergência.

As subamostras podem ser homogeneizadas em saco plástico (Figura 8) 
para composição da amostra composta. Cobrir o fundo de um recipiente (= 
saco) plástico (nunca de papel) de coleta de amostras com solo, acrescentar 
as raízes e completar o volume do recipiente com solo, de forma a evitar 
o ressecamento das raízes. Nunca enviar ao laboratório amostra composta 
apenas por raízes, sem solo, mesmo que o objetivo seja apenas a análise de 
nematoides presentes nas raízes, pois isso pode comprometer o resultado 
� nal. Após acondicionar solo e raízes dentro do saquinho, identi� car 
corretamente a amostra, anotando informações como nome do produtor, 
nome da propriedade, talhão, espécie de planta, cultivar, data de coleta 

Figura 8. Coleta de amostras nematológicas na cultura do café.
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etc. Tais informações serão importantes quando do envio do resultado da 
análise. Quando o objetivo for a recomendação de manejo �tonematológico 
na área, incluir também um histórico do local, citando as culturas anterior 
e, se possível, a subsequente. 

As amostras devem ser enviadas o mais rápido possível ao laboratório em 
que se fará a análise, devidamente acondicionadas em caixas de isopor, para 
evitar o aquecimento das mesmas. Caso não seja possível enviar as amostras 
no mesmo dia da coleta ao laboratório, armazená-las em geladeira, na parte 
de baixo (nunca em congeladores/freezers), ou em sala climatizada com 
temperatura amena. Dessa forma, as amostras poderão �car armazenadas 
por um período de até 4-5 dias, sem prejuízos quanto à qualidade das 
análises a serem realizadas. 

Recomendações especí�cas para culturas perenes seguem um modelo 
semelhante ao descrito anteriormente para coleta de amostras de maneira 
geral, porém com algumas particularidades. Utilizaremos a cultura do 
café como modelo para coleta de amostras em culturas perenes. Nesse 
caso, a coleta deve ser realizada na projeção da saia da cultura (Figura 8), 
limpando-se a camada super�cial do solo e tomando-se o cuidado de coletar 
solo juntamente com raízes secundárias, mais �nas e super�ciais, uma vez 
que as raízes mais grossas não apresentam nematoides em quantidade e 
qualidade para as análises.

Para coleta de amostras em lavouras hortícolas, Pinheiro (2017) 
recomenda a coleta de 15 a 20 subamostras por hectare. No caso de 
amostragem de partes vegetais, a recomendação é que de 3 a 5 amostras 
de raízes, bulbos, túberas e/ou tubérculos e cerca de 100 g de radicelas 
devem compor a amostra composta (Pinheiro, 2017). Em canteiros, é 
recomendado o arranquio de 10 plantas por m2 em pontos aleatórios no 
canteiro, descartando-se a camada super�cial de solo de 5 a 10 cm. Nos 
casos das culturas do alho e da cebola, também é recomendável a coleta da 
parte aérea das plantas. Para viveiros de produção de mudas de hortaliças, 
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a recomendação é a coleta de 10 mudas ao acaso a cada 1.000 mudas.

A amostragem em viveiros de mudas de plantas perenes deve ser 
realizada de maneira aleatória, de forma a se obter pelo menos 10 mudas 
em cada lote de 1000 mudas (Santos et al., 2016), assim como descrito 
anteriormente para as hortícolas. Para amostragem de lotes de sementes, 
o lote amostrado deve ser o mais homogêneo possível. A amostra será 
tão representativa quanto maior o número de subamostras coletadas. 
Recomenda-se que a amostragem de 500 sementes por lote seja bem 
homogeneizada, de forma a distribuir bem as 5 repetições de 100 sementes 
utilizadas para processamento (RAS, 2009).
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Extração de Nematoides

Andressa C. Z. Machado
Santino A. Silva

Uma vez coletada a amostra, de acordo com as recomendações 
detalhadas no Capítulo 1, o próximo passo é a extração dos nematoides 
presentes nos tecidos infectados enviados ao laboratório (raízes, sementes, 
bulbos, tubérculos, túberas, folhas etc.) e/ou no solo ou substrato. 

Na maioria dos métodos de extração, tanto de raízes ou outras partes 
vegetais quanto de solo ou substrato, utilizam-se peneiras granulométricas, 
caracterizadas pelas aberturas de seus poros (o chamado “Mesh”), sendo 
numeradas de acordo com tal critério (Tabela 1). 

Conhecer a relação entre tais aberturas e a dimensão do corpo do 
nematoide a ser extraído é fundamental para melhoria da e�ciência do 
método. A maioria das espécies de nematoides que atacam as plantas 
cultivadas é microscópica, medindo de 0,2 a 3,0 mm de comprimento, com 
diâmetro do corpo menor que o de um �o de cabelo humano, podendo 
passar facilmente pelo buraco de uma agulha (Ferraz & Brown, 2016). 
Algumas exceções, como espécies dos gêneros Longidorus, Paralongidorus e 
Tubixaba, podem chegar a 10-12 mm (Ferraz & Brown, 2016), além das 
fêmeas com formato aberrante, como as dos gêneros Meloidogyne, Heterodera 
ou Globodera, que podem ser facilmente visualizadas a olho nu.   

A seguir, os principais métodos de extração utilizados no Brasil serão 
detalhadamente tratados a partir de suas descrições originais, bem como 
pequenas modi�cações para melhoria da qualidade deles pontuadas no 
texto, quando necessárias ou disponíveis.

2
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2.1. Extração de nematoides filiformes via Funil de 

Baermann

A metodologia do Funil de Baermann (1917) e suas variações são 
e�cientes para extração de nematoides �liformes presentes em amostras 
de solo, substrato ou material vegetal. É baseada na movimentação ativa 
dos espécimes e mostra-se, portanto, sem utilidade para a recuperação de 
formas imóveis, como ovos e fêmeas com formato aberrante, ou ainda 
de exemplares mortos presentes na amostra. Utiliza a força da gravidade, 

Tabela 1. Tabela de equivalência da abertura de malha (Mesh) das peneiras utilizadas para 
extração de nematoides. 

MESH Abertura (mm) Abertura (polegadas)

20 0,84 0,0331
25 0,71 0,0280
30 0,59 0,0232
35 0,50 0,0197
40 0,42 0,0165
45 0,35 0,0135
50 0,297 0,0117
60 0,250 0,0092
70 0,210 0,0083
80 0,177 0,0070
100 0,149 0,0059
120 0,125 0,0049
140 0,105 0,0041
170 0,088 0,0035
200 0,074 0,0029
230 0,062 0,0024
270 0,053 0,0021
325 0,044 0,0017
400 0,037 0,0015
500 0,025 0,0010
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em que os espécimes descem pelos espaços porosos do solo, passam pelos 
poros do papel � ltro e, após 24 a 48 horas, são coletados (Figura 9). 

É importante atentar-se para a temperatura em que o processo de extração 
será realizado, uma vez que esta pode interferir na movimentação dos 
nematoides e, consequentemente, na e� ciência da extração. Cada espécie 
de nematoide apresenta uma temperatura ótima para seu desenvolvimento 
e isso deve ser observado quando se utiliza a metodologia do Funil de 
Baermann.    

Algumas das vantagens de sua utilização estão na simplicidade, no baixo 
custo e na elevada e� ciência para amostras pequenas, além da limpeza 
da suspensão � nal contendo os nematoides extraídos, o que facilita 
sobremaneira a identi� cação e contagem posteriores. Originalmente, foi 
descrita da seguinte maneira:

a. Obter as amostras (solo, substrato ou material vegetal triturado);

b. Colocar o funil no suporte, como indicado na Figura 9, e enchê-lo com 
água até chegar a mais ou menos 1 cm abaixo do aro. Tomar cuidado 
para evitar a formação de bolhas de ar (esse é um dos pontos que pode 

Figura 9. Diagrama representativo da metodologia de funil de Baermann para extração 
de nematoides.
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levar ao insucesso da extração!). Certi�car-se que o clipe feche bem e 
que o tubo de borracha não esteja vazando; 

c. Colocar a amostra no funil de modo que �que totalmente submersa;

d. Após um período de 16 a 72 horas, a suspensão de nematoides pode ser 
coletada, abrindo-se o clipe do tubo de borracha.

2.1.1. Funil de Baermann otimizado

Os autores têm utilizado como rotina no processo de análise 
nematológica de amostras de solo a metodologia do Funil de Baermann, 
tendo sido incorporadas, ao longo dos anos, algumas adaptações visando 
à sua otimização.

Ao invés do suporte sugerido em sua descrição original (Figura 9), 
utiliza-se estante de aço galvanizado, medindo 2,25 m de altura e 1,79 m 
de largura, com cinco divisórias equidistantes 45 cm entre si na vertical 
e divididas ao meio, com vão livre de 69,5 cm na largura e 47,5 cm de 
profundidade, tendo um total de dez bases para o encaixe dos Funis (Figura 
10). A estrutura é construída com cantoneiras nas laterais e divisórias 
do tipo T nas partes centrais, sendo que as cantoneiras e as divisórias T 
são soldadas voltadas para cima, de maneira a formar um suporte para 
serem depositadas as bases onde são dispostos os funis. As bases são feitas 
utilizando-se cantoneiras nas laterais e cantoneiras do tipo T nas divisórias 
centrais, no sentido do maior comprimento, com vão livre de 7 cm entre 
essas divisórias. As divisórias são feitas com ferro cilíndrico de 500 mm, 
distantes entre si 2 cm, com vão livre de 6,5 cm, sendo montadas sobre 
cada base das divisórias da estante (Figura 10).

Os funis de vidro utilizados para essas divisórias são de 17 cm de 
comprimento e abertura superior de 10 cm, tendo capacidade para 150 
ml. Utiliza-se 10 cm de mangueira de látex para unir o funil ao tubo de 
ensaio de fundo oval (capacidade de 7 ml), que é encaixado na borracha 
a cada utilização (Figura 11A). Emprega-se tela de aço inox moldada, 
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Figura 10. Estante de aço galvanizado com funis já montados para a extração de 
nematoides, conforme usado para funis com capacidade de 250ml.

Figura 11. Funil de vidro com mangueira de látex (A), tela de aço inox moldada para 
encaixe no funil (B), amostra de solo depositada em duas folhas sobrepostas de papel 
absorvente montadas em tela de aço inox (C) e funil de Baermann otimizado montado 
em estante (D). 

medindo cerca de 10,5 cm de diâmetro, com abertura de 3 mm e espessura 
de 1,5 mm (Figura 11B), que deve ser montada sobre o funil. A amostra 
de solo ou substrato (50 cm3) deve ser depositada, então, em papel 
absorvente montado sobre a tela de aço (Figura 11C); alternativamente, 
podem ser utilizadas duas folhas de papel higiênico folha simples 10 x 
10 cm, sobrepostas diagonalmente (Figura 11C). Depositar a peneira 
com a amostra sobre o aparato formado pelo funil, com o tubo de ensaio 
encaixado, preenchido com solução de CaCl a 0,0025 M, até 0,5 cm 
abaixo da borda do funil. A amostra deve � car parcialmente submersa na 
solução CaCl, permitindo a movimentação dos nematoides e sua posterior 
migração para o tubo de ensaio (Figura 11D).
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Decorridas 48 horas, o conjunto da peneira deve ser retirado e o 
conteúdo, descartado. O funil deve ser cuidadosamente removido da 
estante e o tubo de ensaio retirado da base de borracha, descartando-se a 
solução do funil; o tubo deve ser depositado em rack para armazenamento 
de amostras (Figura 12) para decantação, morte e � xação dos nematoides 
(se necessário), seguida da quanti� cação dos espécimes extraídos.

Figura 12. Rack para armazenamento de amostras extraídas via Funil de Baermann 
otimizado.

2.2. Extração de nematoides em amostras de solo pela 

metodologia da flotação-centrifugação (Jenkins, 1964)

Essa metodologia é utilizada para extração de nematoides presentes em 
amostras de solo ou substrato e baseia-se nas diferenças de densidade entre 
água (1,0), nematoides (1,02 a 1,09), solução de sacarose (1,15 a 1,18) e 
solo (1,2) para separação dos nematoides do solo. Ao contrário do Funil 
de Baermann, essa metodologia permite a extração tanto de espécimes 
móveis, quanto de ovos, espécimes imóveis ou mortos. 

NOTA DOS AUTORES: A faixa de densidade média geralmente 
utilizada é de 1,15, que permite a extração da maioria das espécies 
de nematoides mais comuns (tamanho médio de 0,2 a 3,0 mm de 
comprimento). Se a espécie a ser extraída apresenta um tamanho 
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maior, a densidade da solução de sacarose deve ser modi�cada, 
de modo a continuar permitindo a separação dos espécimes por 
diferença de densidade. Nesse caso, a densidade tem que ser elevada 
para valores mais próximos de 1,18. Vale lembrar que, ao utilizar 
concentrações mais elevadas, o tempo para o procedimento tem 
que ser bem rigoroso, uma vez que podem ocorrer deformações nos 
espécimes, em função da pressão osmótica, caso haja demora no 
procedimento. Abaixo, as diluições de açúcar em água para atender 
a densidade desejada.

     
Densidade Açúcar (gramas) Água (mililitros)

1,15 401 Completar volume para 1000 ml
1,18 484 Completar volume para 1000 ml
1,22 588 Completar volume para 1000 ml

Essa é a principal metodologia utilizada pelos laboratórios brasileiros, 
entretanto, com várias modi�cações. A descrição da metodologia de 
Jenkins (1964) segue as etapas seguintes.

a. Homogenizar a amostra de solo ou substrato;

b. Separar uma alíquota de 100-500 ml em béquer e colocar num balde. 
Adicionar 4 litros de água e misturar;

c. Essa suspensão deve ser passada por peneira de 270 ou 325 Mesh e o 
material recolhido, passado novamente por essa mesma peneira;   

d. O material retido na peneira deve ser coletado em béquer ou diretamente 
nos tubos da centrífuga, com auxílio de pisseta com água de torneira 
(Figura 13);

e. Centrifugar o material por 4 a 5 minutos a 1.750 rpm (550 G em 
centrífuga com raio de 16 cm*); essa velocidade pode variar de acordo 
com a marca da centrífuga, veri�car sempre o manual de utilização! 

f. Descartar o sobrenadante e adicionar ao pellet (material que �ca 
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depositado no fundo do tubo da centrífuga) a solução de sacarose (1 
libra = 453,59 g dissolvidos em 1 litro de água = densidade de 1,15), 
misturando completamente;  

g. Centrifugar novamente por 30 segundos a 1 minuto a 1.750 rpm;

h. Passar o sobrenadante por peneira de 325 Mesh, lavar abundantemente 
com água de torneira e coletar os nematoides em frasco de vidro com 
auxílio de pisseta com água;

i. Os nematoides extraídos podem ser visualizados imediatamente ou 
armazenados após morte (aquecimento a 60 ºC em banho-maria) e 
�xação (adição de 1 ml de formalina a 4%) (Capítulo 3).

NOTA DOS AUTORES: A maioria dos laboratórios brasileiros 
utiliza em sua rotina uma adaptação da metodologia de Jenkins 
(1964), que consiste no uso de alíquota de solo ou substrato variando 
de 200 a 250 ml, peneira de 20 Mesh sobreposta à de 400 Mesh e 
solução de sacarose com 400 g de açúcar dissolvidos em 750 ml 
de água (densidade 1,15-1,17, dependendo da granulometria do 
açúcar).

*NOTA DOS AUTORES: Se a velocidade de centrifugação está 
descrita em rpm, ela somente poderá ser utilizada de uma centrífuga 
para outra se as centrífugas em questão tiverem o mesmo tamanho 
de raio e o mesmo ângulo de inclinação do rotor! Caso seja utilizado 
um valor de rpm descrito num protocolo, por exemplo, os 1.750 
rpm da metodologia de Jenkins (1964), a veri�cação da centrífuga é 
essencial, pois, se diferente daquela citada na padronização, o valor 
de rpm será diferente e o resultado da centrifugação das amostras 
será alterado! Para o cálculo do valor de rotação, utilizar a seguinte 
fórmula:
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Onde,

n = rpm

r = raio do rotor da centrífuga (cm para primeira fórmula e mm para 
a segunda) (veja abaixo como medir, a partir do fundo do tubo)

RCF = força centrífuga relativa ou força G (utilizar o valor de 550 
para extração de nematoides)

ALERTA: a centífuga utilizada pelo laboratório deve estar 
perfeitamente calibrada para evitar erros na velocidade de 
rotação ou força centrífuga relativa, pois o resultado pode ser 
alterado devido ao mau funcionamento da centrífuga!  

2.3. Metodologia de Baermann modificada para recipiente 

raso (Whitehead & Hemming, 1965)

Essa metodologia é utilizada para extração de nematoides ativos de 
substrato, solo ou material vegetal. Trata-se de modi� cação do Funil de 

21 
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Baermann (1917), utilizando-se recipientes maiores, como pratos para vaso 
(diâmetro 18 cm), peneiras de uso doméstico (diâmetro 18 cm) e papel 
absorvente (pode ser o de uso culinário) (Figura 14A). O solo, substrato ou 
material vegetal triturado deve ser depositado de maneira espalhada sobre 
o papel absorvente montado sobre a peneira (molhar uma folha de papel 
absorvente e moldá-la no fundo da peneira, como visualizado na Figura 
14B), adicionando-se água no prato para vaso até que o papel sobre a 
peneira � que submerso (Figura 14C), de modo a formar-se � lme contínuo 
de água que permita a passagem dos nematoides. Os nematoides ativos 
passarão pelo papel e poderão ser coletados do prato a partir de 24 horas. 

A amostra de solo ou substrato pode, ainda, ser preparada antes de 
ser adicionada ao conjunto de peneira e prato, de maneira semelhante ao 
descrito nas etapas iniciais da metodologia de Jenkins (1964); nesse caso, 
após � otação e peneiramento, ao invés de as amostras serem coletadas no 
tubo de centrífuga, serão depositadas diretamente no papel absorvente. 
Essa modi� cação é uma adaptação da metodologia de Flegg (1967). 

O aparato deve permanecer em sala fresca e sombreada, ou no 
interior de caixas térmicas fechadas, evitando-se oscilações acentuadas de 

Figura 14. Peneira doméstica e prato para vaso (A), papel absorvente moldado no 
fundo da peneira (B), peneira montada sobre prato do vaso, já com o papel absorvente 
(C), aspecto geral do aparato utilizado na metodologia de Baermann modi� cada para 
recipiente raso com a amostra de solo obtida a partir de � otação e peneiramento (D).
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temperatura. Se o objetivo é a obtenção de juvenis de segundo estádio 
(a partir de raízes trituradas) recém eclodidos de ovos, o ideal é que o 
aparato seja armazenado em câmara de crescimento do tipo B.O.D. em 
temperatura de 27 ºC, visando-se otimizar o processo. 

Após o período de 24 horas (em alguns casos é necessário período maior, 
de 48 horas), retirar a peneira e passar a suspensão depositada no fundo do 
prato em peneira de 500 Mesh, lavar e coletar em béquer ou outro frasco 
de vidro. A amostra estará pronta para ser observada e quanti�cada ou 
armazenada após morte (aquecimento a 60 ºC em banho-maria) e �xação 
(adição de 1 ml de formalina a 4%) dos nematoides (Capítulo 3).

2.4. Extração de nematoides de amostras de solo ou 

substrato por flotação e peneiramento seguidos de Funil 

de Baermann otimizado 

Alternativamente à metodologia de Baermann modi�cada para 
recipiente raso, ou do próprio Funil de Baermann, os autores adaptaram 
alguns procedimentos para amostras maiores de solo ou substrato (até 1 
litro), ou mesmo para avaliação de experimentos em que os nematoides 
presentes no solo devem ser extraídos, como Rotylenchulus reniformis ou 
Helicotylenchus dihystera. Tal adaptação é baseada em trabalho desenvolvido 
por Flegg (1967) para extração de Xiphinema spp. e Longidorus spp. de 
amostras de solo.   

Para tal, utilizar balde de 10 litros, adicionar a amostra de solo (no 
máximo 1 litro) e acrescentar água até o volume de 5 a 6 litros (caso 
haja a presença de torrões, aguardar alguns minutos para proceder o 
destorroamento e agitação da amostra). Agitar circularmente a suspensão 
(Figura 15A), de maneira vigorosa, e, após a total suspensão dos agregados 
do solo, aguardar a decantação das partículas maiores (esse tempo deve 
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variar de 15 a 40 segundos, dependendo do tamanho do nematoide 
que se pretende recuperar). Após esse tempo, verter o sobrenadante em 
conjunto de peneiras de 35 sobre 400 Mesh (Figura 15B) e recolher o 
sobrenadante em béquer (volume máximo de 50 ml) (Figura 15C). Após 
o recolhimento da suspensão, vertê-la em tela de aço inox forrada com 
papel absorvente, como descrito na metodologia de Baermann otimizada, 
mas ainda depositada sobre béquer de 600 ml, não diretamente no funil 
(esse processo permite que a parte líquida da suspensão passe pelo papel e 
os nematoides � quem retidos na malha, juntamente com os sedimentos). 
Após esse processo, depositar esse conjunto sobre o funil de Baermann 
(Figura 15D). Após 48 horas, proceder como descrito na metodologia de 
Baermann otimizada para retirada das amostras, que estarão prontas para 
serem trabalhadas.

Figura 15. Processo de extração de nematoides de amostras de solo por � otação e 
peneiramento, seguidos de Funil de Baermann otimizado. Agitação de amostra de solo 
em balde de 10 litros (A), processo de verter a suspensão sobre conjunto de peneiras 
(B), recolhimento da suspensão em frasco de vidro com auxílio de pisseta com água (C), 
amostra depositada em tela de aço inox sobre béquer (D).
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2.5. Extração de nematoides “gigantes” a partir de amostras 

de solo ou substrato (adaptação de Flegg, 1967)

Para a extração de nematoides “gigantes”, como Tubixaba spp. e outros 
Dorylaimida de tamanho maior que 3 mm, é sugerida para extração 
dos espécimes uma adaptação da metodologia de �otação seguida de 
peneiramento descrita por Flegg (1967). 

Dessa forma, em situações de suspeita da presença de Tubixaba spp. 
em amostras de solo, deve-se trabalhar com alíquotas de 100 a 200 
gramas de solo (lembrando que o solo deve ser mantido íntegro, sem 
destorroamento até o momento da análise). Utilizar balde ou béquer de 
5 litros, adicionar a alíquota de solo e acrescentar água até o volume de 3 
litros (o destorroamento deve ser feito delicadamente). 

Agitar circularmente a suspensão (Figura 16A), de maneira vigorosa, 
e, após a total suspensão dos agregados do solo, verter imediatamente o 
sobrenadante em um conjunto de peneiras de 10 sobre 70 Mesh e recolher 
o sobrenadante em béquer (não deixar decantar, pois os nematoides �cam 
suspensos por alguns segundos apenas) (Figura 16B). Após o recolhimento 
da suspensão, é possível pescar os indivíduos diretamente da suspensão 
assim obtida para posteriores análises morfológica e morfométrica (Figura 
16C). 

Devido ao tamanho avantajado de Tubixaba tuxaua e outros nematoides 
da ordem Dorylaimida, é possível a prévia visualização desses a olho nu 
(Figura 16D). Inclusive, é possível a retirada dos espécimes diretamente 
dos torrões do solo, com auxílio de pincel de ponta �na (Figura 16E), em 
muitos casos, para rápida análise (Figura 16F).
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Figura 16. Processamento de amostra de solo para extração de Tubixaba tuxaua (A), 
recolhimento da suspensão, após peneiramento, em béquer (B), visualização dos espécimes 
após extração por peneiramento (C), espécime de T. tuxaua visível a olho nu em torrão de 
solo (D), retirada manual de espécimes de T. tuxaua diretamente de torrões de solo com 
auxílio de pincel de ponta �na (E), visualização dos espécimes após extração manual (F).
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2.6. Extração de nematoides de tecidos vegetais por 

trituração seguida de flotação e centrifugação (Coolen & 

D’Herde, 1972)

Essa metodologia é amplamente utilizada pelos laboratórios brasileiros 
para extração de espécimes ativos e inativos (incluindo ovos) de tecidos 
vegetais. É baseada em diferenças de densidades entre os nematoides e 
partículas da amostra, de maneira semelhante à metodologia de Jenkins 
(1964) para extração de amostras de solo. A seguir, a descrição da 
metodologia proposta por Coolen & D’Herde (1972), com modi�cações 
(Figura 17).

a. Lavar cuidadosamente o material vegetal (geralmente raízes, mas 
funciona também para folhas, caules e até sementes) e cortá-lo em 
pedaços de 0,5 – 1,0 cm; 

b. Colocar a amostra (ou subamostra – os laboratórios brasileiros adotam 
diferentes tamanhos de subamostras, de 5 a 20 g, ou outros) em 
liquidi�cador doméstico ou industrial, submergi-la em água e triturar 
por 1 minuto (recomenda-se a utilização de liquidi�cador industrial de 
600 W, com copo de plástico, para garantir a completa trituração da 
amostra); 

c. Passar a suspensão resultante da trituração em peneira de 20 Mesh 
montada sobre outra de 500 Mesh;

d. Coletar o material retido na peneira de 500 Mesh com auxílio de pisseta 
com água em béquer ou diretamente no tubo da centrífuga;

e. Adicionar cerca de 1 a 1,5 ml de caulim (pó de cerâmica) à suspensão e 
misturar completamente;

f. Centrifugar o material por 5 minutos a 1.750 rpm (550 G em centrífuga 
com raio de 16 cm - essa velocidade pode variar de acordo com a 
marca da centrífuga, veri�car sempre o manual de utilização!). 
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Consultar a metodologia de Jenkins (1964) para maiores detalhes 
sobre a centrifugação.

g. Descartar o sobrenadante e adicionar ao pellet a solução de sacarose, 
misturando completamente;

h. Centrifugar novamente por 1 minuto a 1.750 rpm;

i. Passar o sobrenadante por peneira de 500 Mesh, lavar abundantemente 
com água de torneira e coletar os nematoides extraídos em frasco com 
auxílio de pisseta com água;

j. Os nematoides podem ser observados imediatamente ou armazenados 
após morte e �xação (Capítulo 3).

NOTA DOS AUTORES: para extração de espécies que formam 
massas de ovos gelatinosas externas, como Meloidogyne spp., 
Rotylenchulus reniformis ou Tylenchulus semipenetrans, recomenda-se 
a adição de hipoclorito de sódio na solução para trituração das raízes 
no liquidi�cador. O hipoclorito de sódio dissolverá as massas de 
ovos, aumentando a e�ciência de extração de ovos. Entretanto, para 
extração de inóculo dessas espécies, deve-se antes da primeira etapa 
de centrifugação para eliminar o excesso de hipoclorito de sódio. 
Atentar que nematoides �liformes são, de maneira geral, bastante 
sensíveis ao hipoclorito de sódio, razão pela qual esse reagente não 
deve ser utilizado para extração de inóculo de tais nematoides, que 
não �cam em massa de ovos em matriz gelatinosa. 

2.7. Extração de ovos de Meloidogyne spp. de raízes 

infectadas (Hussey & Barker, 1973)

Essa metodologia é bastante utilizada por nematologistas estrangeiros 
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para obtenção de inóculo padronizado de Meloidogyne spp., uma vez que 
apenas ovos presentes nas massas de ovos serão extraídos.

a. Raízes contendo galhas em abundância devem ser cuidadosamente 
lavadas para remoção do excesso de solo aderido;

b.  Cortar as raízes em pedaços de cerca de 1,0 cm de comprimento;

c. Colocar os pedaços de raízes em recipiente com tampa (pode ser frasco 
com tampa de rosca ou mesmo um pote de maionese), contendo 
solução de água e hipoclorito de sódio a 0,5% (as raízes devem �car 
completamente recobertas pela solução e deve restar um espaço vazio 
no frasco para permitir a agitação); 

d. Agitar o recipiente com as raízes, manualmente, durante cerca de 4 
minutos;

e. Passar a suspensão por peneira de 200 ou 230 Mesh, acoplada a outra 
de 500 Mesh, lavando abundantemente; 

f. Recolher os ovos retidos na peneira de 500 Mesh em béquer ou frasco.  

2.8. Extração de ovos de Meloidogyne spp. de raízes 

infectadas (Boneti & Ferraz, 1981)

Essa metodologia é uma ligeira modi�cação do método proposto por 
Hussey & Barker (1973). É utilizada para a extração de ovos de Meloidogyne 
spp. formados em hospedeiros nos quais as massas de ovos localizam-se 
internamente, como em cafeeiros.

As raízes infectadas devem ser cortadas em pedaços de cerca de 1,0 
cm de comprimento, trituradas em liquidi�cador (recomendado: 600 W 
de potência) com solução de água e hipoclorito de sódio a 0,5%. Passar 
o material obtido com a trituração das raízes em peneira de 200 ou 230 
Mesh acoplada sobre outra de 500 Mesh, lavar abundamente com água 
de torneira e recolher os ovos retidos na peneira de 500 Mesh com auxílio 
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de pisseta com água. Boneti & Ferraz (1981) recomendam que as raízes 
não devem ser trituradas por mais que 20 segundos em liquidi� cador, 
pois resultaria em suspensão com muitos particulados (= resíduos), o que 
di� cultaria a observação e quanti� cação dos ovos. Entretanto, os autores 
sugerem, para os trabalhos realizados com plantas de café, por exemplo, 
triturar as raízes por até 1 minuto, para aumentar a e� ciência de extração 
dos ovos. A suspensão obtida contém particulados, mas, com alguma 
experiência do operador, é possível a visualização e quanti� cação dos ovos, 
sem grandes di� culdades.      

2.9. Extração de juvenis de segundo estádio de Meloidogyne 

spp. (câmara de eclosão)

Uma alternativa para padronizar o inóculo de Meloidogyne spp. é a 
utilização de apenas juvenis de segundo estádio eclodidos dos ovos, através 
da chamada câmara de eclosão (Cli�  & Hirschmann, 1985) (Figura 18). 

a. Raízes com galhas devem ser cuidadosamente lavadas para eliminar o 
excesso de solo aderido;

b.  Colorir as massas de ovos com Floxina B, como descrito no Capítulo 7;

c. Coletar individualmente as massas de ovos, com auxílio de agulha ou 
pinça de ponta � na; 

Figura 18. Diagrama ilustrativo da câmara de eclosão para coletar juvenis de segundo 
estádio de Meloidogyne spp.  
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d. Acomodar as massas de ovos em papel �ltro ou algodão, montado sobre 
peneira de náilon e depositado em siracusa contendo água (Figura 18);

e. Armazenar em câmara do tipo B.O.D. a 27 ºC;

f. Coletar os juvenis eclodidos diariamente, passando a suspensão contida 
na Siracusa em peneira de 500 Mesh;

g. Os juvenis contidos na peneira de 500 Mesh devem ser coletados com 
auxílio de pisseta com água em béquer ou frasco. 

DICA DOS AUTORES: a �m de otimizar a obtenção de juvenis, 
uma possibilidade é a trituração das raízes (Boneti & Ferraz, 
1981) ou obtenção dos ovos por agitação (Hussey & Barker, 
1973) e colocar a suspensão assim obtida diretamente no funil de 
Baermann otimizado, coletando os espécimes a partir de 24 horas. 
Essa adaptação permite a obtenção de número elevado de juvenis, 
com menor dispêndio de tempo para coleta de massas de ovos ou 
montagem das câmaras de eclosão.

2.10. Extração de fêmeas de Meloidogyne spp. diretamente 

de raízes infectadas (Taylor & Netscher, 1974)

Para a identi�cação de espécies de Meloidogyne, por observação dos 
cortes perineais ou por eletroforese de isoenzimas, é necessária a obtenção 
de fêmeas íntegras, que geralmente são dissecadas diretamente de raízes 
infectadas. Para isso, as galhas presentes no sistema radicular devem ser 
dissecadas com estilete cirúrgico e com auxílio de pinça, sob estereoscópio. 
Remover a epiderme e o córtex radicular na região da galha com estilete, 
até que a superfície branco-leitosa e brilhante da cutícula da fêmea seja 
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exposta. Retirar o excesso de tecido radicular presente ao redor da fêmea, 
tomando o cuidado de não tocar o seu corpo, pois isso poderia causar seu 
rompimento. Após a retirada do excesso de tecido radicular, remover a 
fêmea íntegra com auxílio de agulha ou estilete, forçando por baixo de seu 
corpo sua retirada da raiz (Figura 19). Esse processo é muito delicado, uma 
vez que a cutícula da fêmea pode romper-se com facilidade. Para utilizar 
a fêmea retirada, colocá-la em Siracusa com água para remoção completa 
dos restos radiculares (utilizar pincel de ponta � na para isso).  

Figura 19. Diagrama ilustrativo da dissecação de galha radicular para extração de fêmea 
de Meloidogyne (A) Adaptado de Hartman & Sasser (1985); (B) foto de Daniela Sayuri 
Matunaga.

2.11. Extração de cistos de Heterodera glycines  

Existem várias metodologias descritas na literatura para a extração 
de cistos a partir de amostras de solo ou raízes. Entretanto, poucas são 
utilizadas pelos laboratórios brasileiros, razão pela qual apenas duas 
delas serão descritas para amostras de solo e outras duas para raízes. 
Essas metodologias foram adaptadas ou modi� cadas por nematologistas 
brasileiros e são descritas a seguir.
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2.11.1. Extração de cistos a partir de amostras de solo 

seco (flotação seguida de peneiramento)

A amostra deve ser homogeneizada, separando-se uma alíquota de 100 
ml, que deve ser seca à sombra por 24 a 48 horas (Figura 20A). Após 
decorrido esse período, utilizando-se béquer de 2 litros, acrescentar a 
amostra seca, adicionar água até o volume de 1800 ml e homogeneizar a 
suspensão (Figura 20B). Após a homogeneização, agitar circularmente a 

Figura 20. Etapas do processo de extração de cistos de Heterodera glycines a partir de 
amostras de solo seco. Amostra de solo seco (A), mistura da amostra com água em béquer 
(B), peneiramento da suspensão sobre conjunto de peneiras (C), lavagem da amostra 
(D), recolhimento da suspensão em béquer com auxílio de pisseta com água (E), amostra 
recolhida pronta para ser depositada em papel � ltro (montado em calha de recolhimento) 
(F), processo de verter a suspensão sobre o papel � ltro na calha (G), papel � ltro com cistos 
e resíduos da amostra sobre placa de acrílico riscada para contagem (H). (Fotos: Tania de 
Fátima Silveira dos Santos, APROSMAT, MT).
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suspensão, de maneira vigorosa, verter lentamente a suspensão, passando 
por conjunto de peneiras de 25 sobre 100 Mesh (opcionalmente 20 
sobre 60 Mesh) (Figura 20C), repetindo esse processo de agitação e 
peneiramento por três vezes. Os cistos assim extraídos (Figura 20D, E) 
poderão ser observados diretamente na suspensão, sob estereoscópio, ou 
em papel �ltro montado sobre calha de recolhimento (Figura 20F, G, H). 

2.11.2. Extração de cistos a partir de amostras de solo 

úmido (flotação seguida de peneiramento)

A amostra deve ser homogeneizada, separando-se uma alíquota 
de 100 ml. Utilizando um balde de 10 litros, acrescentar a amostra, 
adicionar água até o volume de 5000 ml e homogeneizar a suspensão. 
Após a homogeneização, agitar circularmente de maneira vigorosa e verter 
imediatamente a suspensão, evitando-se a decantação dos cistos, passando 
em seguida por conjunto de peneiras de 20 sobre 100 Mesh (Figura 20C). 
Os cistos assim extraídos (Figura 20D, E) poderão ser observados sob 
estereoscópio diretamente na suspensão ou em papel �ltro montado sobre 
calha de recolhimento (Figura 20F, G, H).

2.11.3. Extração de fêmeas/cistos de Heterode glycines 

de raízes infectadas 

Para extração das fêmeas/ cistos de H. glycines ainda aderidas ao sistema 
radicular, pode-se, simplesmente, remover gentilmente o solo aderido 
(seco) às raízes (geralmente por repetidas batidas suaves) e, manualmente, 
coletar as fêmeas/ cistos (puxá-las do sistema radicular tal como colheita 
manual de café). 

Outra possibilidade é, após remoção cuidadosa do solo aderido às 
raízes (batendo-se delicadamente ou separando-se por imersão em água, 
em béquer ou balde), depositar as raízes sobre conjunto de peneiras de 
20 sobre 60 Mesh (alternativamente 20 sobre 70 ou 100 Mesh, quando 
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as fêmeas forem muito pequenas) e, com jato forte de água, remover as 
fêmeas aderidas às raízes, que serão coletadas na peneira de 60 Mesh (Figura 
21A). Coletar as fêmeas/ cistos retidos na peneira de 60 Mesh em béquer, 
com auxílio de pisseta com água (Figura 21B), e observar diretamente sob 
estereoscópio.   

Figura 21. Extração de fêmeas/cistos de raiz infectada com jato de água (A), recolhimento 
da suspensão contendo fêmeas/cistos em béquer para posterior observação (B).

2.12. Extração de nematoides presentes em sementes de 

gramíneas

Algumas espécies de nematoides, especialmente os parasitas de parte 
aérea, como Aphelenchoides spp., podem sobreviver por meses e até anos em 
sementes de arroz ou gramíneas forrageiras armazenadas, em anidrobiose, 
mecanismo de sobrevivência que envolve a desidratação dos espécimes 
(teor hídrico igual ou menor que 10%) (Ferraz & Brown, 2016). Quando 
extraídos, é necessário certo tempo na suspensão aquosa até que voltem à 
atividade (Favoreto, 2004). 

Algumas metodologias descritas anteriormente, como o Funil de 
Baermann (1917), funil de Baermann otimizado ou � otação, peneiramento 
e centrifugação (Coolen & D´Herde, 1972) podem ser utilizadas para a 
extração de nematoides presentes em sementes. Entretanto, existem várias 
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outras descritas especi� camente para essa � nalidade. A mais simples, extraída 
de Santiago & Homechin (2004), é descrita a seguir. Essa metodologia, 
que consiste no exame direto das sementes para extração de nematoides 
(Hooper, 1970a), pode ser utilizada para a detecção de nematoides em 
amostras pequenas de sementes, sendo bastante prática. 

a. Colocar as sementes em béquer contendo água e lavá-las gentilmente 
para remover o excesso de solo ou detritos aderidos (Figura 22A);

b. Transferir as sementes para placa de Petri ou Siracusa com água;

c. Com auxílio de estilete cirúrgico, dissecar os tecidos que envolvem as 
sementes sob estereoscópio (Figura 22B);

Figura 22. Etapas do exame direto das sementes para extração de nematoides. Lavagem 
das sementes (A), dissecação com auxílio de estilete cirúrgico (B), coleta dos espécimes 
que migraram para a água (C), exame dos espécimes em microscópio de luz (D).
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d. Coletar os espécimes que migrarem das sementes para a água com 
pipeta de Pasteur e observá-los em microscópio de luz (Figura 22C, D);

e. Esperar de 2 a 3 horas para reexaminar as placas.    

De maneira alternativa, pode-se deixar as sementes na placa de Petri 
com água, sob incubação por 12 a 24 horas em temperatura ambiente. 
Após esse período, passar a suspensão com as sementes em conjunto de 
peneiras de 200 sobre 400 Mesh, recolhendo o material depositado nesta 
última com auxílio de pisseta com água em béquer ou frasco de vidro. 
Observar os espécimes extraídos em microscópio de luz.
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Preparo do Inóculo e 
Inoculação em Plantas

Andressa C. Z. Machado
Santino A. Silva

Luiz Carlos C. B. Ferraz 

O preparo do inóculo, bem como a seleção da população do nematoide 
que será utilizada para inoculação em plantas, são etapas cruciais para o 
sucesso da experimentação nematológica. Ao selecionarmos uma população 
do nematoide muito agressiva para inoculação em plantas, poderemos 
selecionar genótipos com elevados níveis de resistência, quando em 
programas de melhoramento genético. Além disso, a utilização de mistura 
de populações da mesma espécie, mas com origens geográ�cas distintas, 
como inóculo para seleção de genótipos em programas de melhoramento, 
é uma maneira de capturar a diversidade genética observada na maioria das 
espécies de nematoides. Utilizando-se, portanto, uma mistura de populações 
agressivas, a variação observada entre experimentos pode ser reduzida e, 
mais importante, poderão ser identi�cados genótipos com amplo espectro 
de resistência, o que é interessante se pensarmos no tamanho do mercado 
brasileiro para cultivares resistentes (Hussey & Janssen, 2002).

Embora haja variações nos objetivos de diferentes pesquisas 
nematológicas conduzidas em ambiente controlado, por exemplo, 
caracterização da reação de cultivares (se resistentes ou suscetíveis) a 
determinada espécie de nematoide, estimativa de danos causados por 
determinada espécie de nematoide em cultivar(es) de alguma espécie 
vegetal, avaliação da e�cácia de nematicidas químicos e biológicos e outras, 
os procedimentos para inoculação das plantas com os nematoides seguem 
metodologia praticamente única, pelo menos entre os pesquisadores 
brasileiros. Em função desses diferentes objetivos e, ainda, em função da 

3
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espécie de nematoide a ser utilizada, é que se de�nirá a concentração de 
inóculo e também se a suspensão contendo o inóculo de nematoides será 
constituída por ovos, ovos e juvenis recém-eclodidos, só juvenis recém-
eclodidos, só juvenis e adultos ou outro tipo de composição. 

Vale salientar que, independente do objetivo ou se uma ou mais populações 
serão utilizadas como inóculo, todas têm que estar puri�cadas, ou seja, conter 
apenas a espécie desejada, para a realização de experimentos nematológicos. 
Os cuidados com a extração dos espécimes que serão utilizados como inóculo 
devem ser rigorosos, pois pode-se inviabilizar completamente o inóculo com 
metodologia inadequada para extração da espécie em questão. Uma vez obtida 
a suspensão contendo os espécimes que serão utilizados como inóculo, a correta 
calibração para a quantidade desejada também se con�gura importante etapa 
para o sucesso do experimento. Esses e outros cuidados serão descritos em 
maiores detalhes neste capítulo.

3.1. Calibração da suspensão contendo ovos, juvenis e 

adultos de nematoides para serem utilizados como inóculo   

a. Após a extração dos exemplares (Capítulo 2), deve-se quanti�car o 
volume inicial da suspensão contendo nematoides (V1) disponível para 
inoculação;

b. Com auxílio de pipeta graduada de vidro, homogeneizar a suspensão 
(geralmente soprando-se o ar com a boca para o interior da suspensão, 
de maneira a gerar borbulhas no líquido, tomando-se o cuidado de 
realizar a homogeneização de maneira mais uniforme possível);

c. Imediatamente após a homogeneização, coletar com a pipeta de vidro 
cerca de 2-3 ml da suspensão de inóculo e transferir o volume, o mais 
rápido possível, mas tomando-se o cuidado de não derramar o líquido, 
para o interior de uma câmara de Peters (Figura 23), preenchendo 
completamente seu volume (essa etapa é importante para garantir o 
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volume que será utilizado para quanti� cação dos nematoides, de 
maneira a não gerar resultados equivocados);

d. Como a câmara de Peters contém 24 quadrados arranjados de maneira 
a conter um volume de 1 ml, a sugestão é que sejam realizadas duas 
contagens de meia câmara, devolvendo o volume para a suspensão total 
e repetindo o passo b (12 quadrados por contagem), para diluição dos 
erros inerentes à contagem. Pode-se quanti� car os nematoides presentes 
em 12 quadrados aleatórios ou, então, para facilitar, em 2 linhas ou 3 
colunas (Figura 24). 

Figura 23. Câmara de Peters para quanti� cação de nematoides (extraído de http://
astelbtu.com.br/lamina-para-contagem-de-nematoides-mod-m-metalizada.html).

Figura 24. Sugestões para quanti� cação de nematoides em câmara de Peters (quadrados 
marcados com x devem ser contados, enquanto que aqueles vazios não).
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e. Após a obtenção dos valores das duas contagens (cada uma 
correspondendo a 0,5 ml), deve-se somar ambas as contagens para obter-
se o número de nematoides presentes em 1 ml, que será a concentração 
inicial na suspensão (C1);  

f. Para calibração do inóculo para a densidade populacional do nematoide 
desejada, basta utilizar a fórmula química abaixo, para calibração de 
volumes e concentrações de reagentes: 

C1 . V1 = C2 . V2

Onde,

C1 = concentração inicial da suspensão de nematoides;

V1 = volume inicial da suspensão;

C2 = concentração �nal (desejada) da suspensão;

V2 = volume �nal da suspensão

g. Vamos ilustrar com um exemplo prático: se a concentração de 
nematoides presente na suspensão, obtida a partir de duas contagens, 
for de 3.500 nematoides por ml e o volume da suspensão for 300, e a 
concentração desejada for 2.000 nematoides por ml, então:

C1 x V1 = C2 x V2

3.500 x 300 = 2.000 x V2

V2 = 1.050.000 / 2.000

V2 = 525

Dessa forma, o volume �nal da suspensão deverá ser de 525 ml, 
bastando acrescentar 225 ml de água à suspensão para completar o volume 
que conterá 2.000 nematoides por ml.
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Figura 25. Sifões utilizados para redução de volume de suspensões contendo nematoides. 
(A e B) Modelo “caseiro”, feito com arame tubular oco, para utilização em pequenos 
frascos ou volumes. (C) Sifão de vidro encontrado em lojas de produtos para laboratórios, 
para maiores volumes.

h. Caso haja necessidade de reduzir o volume da suspensão para concentrar 
a quantidade de nematoides por ml, é necessário que a mesma � que em 
repouso por, pelo menos, 30-40 minutos, até que o volume seja retirado 
(geralmente com auxílio de sifões) (Figura 25). É importante tomar o 
cuidado de não gerar agitação na suspensão quando da colocação do 
sifão e também deixar o mesmo pelo menos acima da metade do líquido, 
para evitar a perda de exemplares. Nesse caso a contagem posterior para 
con� rmação da concentração de nematoides é obrigatória!

DICA DOS AUTORES: Outra maneira de utilizar suspensões 
de inóculo mais diluídas do que o desejado é inocular um volume 
maior que 1 ml por planta, por exemplo, se a concentração estiver 
em 1.500 nematoides por ml, acrescentar um volume de 1,33 ml 
por planta, de maneira a inocular os mesmos 2.000 nematoides por 
planta. Dessa forma, evita-se a perda de nematoides pela sifonagem 
da suspensão e também ganha-se tempo, pois não há necessidade de 
espera na decantação da mesma.  
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3.2. INOCULAÇÃO

Para a inoculação de plantas com a suspensão de inóculo recém 
quanti� cada e calibrada, várias maneiras podem ser adotadas, sendo que 
aqui será descrito o mais usual entre os pesquisadores brasileiros.

a. O primeiro passo é realizar pequenos orifícios (geralmente dois) ao redor 
do colo das plantas que receberão o inóculo (Figura 26), de maneira 
a garantir que o mesmo seja colocado o mais próximo das raízes, 
evitando-se gastos energéticos por parte dos nematoides e garantindo 
a presença das raízes para otimização do processo. A profundidade e 
diâmetro desses orifícios são variáveis, mas geralmente utiliza-se bastão 
de vidro ou lápis (com diâmetros semelhantes) e a profundidade não 
ultrapassa os 3-4 cm, sendo mais comum 1-2 cm.

b. Após a abertura dos orifícios, os mesmos podem ter o fundo coberto 
ou não por materiais absorventes, como vermiculita ou lenço de papel 
(a partir de vários testes realizados pelos autores, concluiu-se que essa 
etapa é dispensável, pois não altera a qualidade da inoculação). 

c. A suspensão de inóculo deve ser constantemente agitada, evitando-

Figura 26. Orifício para inoculação de nematoides ao redor do colo da planta.
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Figura 27. Agitador magnético com suspensão de inóculo de nematoides (A). Inoculação 
com auxílio de pipetador automático (B). 

se a deposição dos nematoides no fundo do frasco e garantindo a 
concentração de inóculo desejada. Recomenda-se a utilização de agitador 
magnético (sem aquecimento!) em velocidade baixa (Figura 27A). Na 
impossibilidade de utilização de agitador magnético, a suspensão deve 
ser agitada de maneira semelhante ao descrito para a quanti� cação dos 
nematoides, ou seja, borbulhando-se ar para o interior do líquido com 
auxílio de pipeta de vidro, tomando-se o cuidado de homogeneizar a 
suspensão adequadamente. Quando da utilização de pipeta de vidro, a 
suspensão deve ser homogeneizada a cada planta a ser inoculada, para 
garantir a concentração de inóculo em cada planta!

d. A inoculação pode ser realizada com auxílio de pipeta de vidro (a 
mesma utilizada para borbulhar a suspensão) ou com pipetador semi-
automático (Figura 27B) calibrado para o volume a ser acrescentado 
por planta. No primeiro caso, não se deve preencher completamente 
o volume da pipeta de vidro, uma vez que os nematoides podem se 
depositar, por gravidade, na parte de baixo da pipeta, ao longo do 
processo; portanto, deve-se colocar pequeno volume de suspensão na 
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pipeta e realizar a inoculação o mais rápido possível, sem atropelos para 
não cometer erros. Esse tipo de inoculação é mais arriscado, uma vez que 
a quantidade de inóculo a ser acrescentada por planta é controlada pela 
pressão dos dedos do operador e, ao �nal do processo, pode haver perda 
de e�ciência. Por essa razão, recomenda-se a utilização de pipetador 
semi-automático, obedecendo-se à correta forma de utilização do 
mesmo. Dessa forma, como o volume estará sempre ajustado para a 
quantidade desejada, basta coletar na suspensão o líquido e inocular nas 
plantas, de maneira prática e e�ciente.

DICA DOS AUTORES:  a inoculação pode ser realizada, ainda, sem 
a abertura de orifício no solo. Nesse caso, deve-se aplicar a suspensão 
contendo o inóculo de nematoides no colo da planta e, após o 
término da inoculação, realizar rega leve nos vasos, garantindo que 
não haverá perda da viabilidade dos nematoides por desidratação.    



Preparo de Lâminas

Andressa C. Z. Machado

Várias técnicas para montagem de lâminas com nematoides são 
descritas na literatura; para facilitar, focaremos em apenas algumas das 
técnicas para montagem de lâminas temporárias, geralmente utilizando 
água ou formalina, para rápida identi�cação para �ns diagnósticos, e de 
lâminas permanentes, com preparações mais complexas e demoradas, 
para �ns taxonômicos. Vale salientar que várias substâncias utilizadas na 
�xação de nematoides ou preparo de lâminas são bastante tóxicas, como 
o ácido pícrico e o lactofenol. Em todas as suas manipulações, portanto, 
recomenda-se o uso de capela de exaustão de gases ou, quando da 
impossibilidade, que a tarefa seja executada em ambiente bem ventilado 
ou provido de exaustor. 

4.1. Morte dos nematoides

O primeiro e mais importante passo para a observação dos nematoides 
é a fase de morte dos exemplares. Geralmente essa etapa é feita através 
do aquecimento da suspensão contendo os nematoides, seguida ou não 
da �xação. Na maioria das vezes, a suspensão é à base de água, à qual 
se aplica gradualmente o calor, seja colocando o frasco em banho-maria, 
sobre chapa aquecedora ou no interior de estufa ajustada à temperatura de 
65 a 70 ºC. Também se pode causar a morte gradual dos exemplares por 
aquecimento lento em chapa aquecida ou diretamente na chama de uma 
lamparina ou de bico de Bunsen, evitando-se sempre o superaquecimento. 
A temperatura deve ser monitorada com auxílio de um termômetro, 
sempre que possível.  

4
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4.2. Fixação

Para evitar a deterioração dos exemplares, os nematoides são �xados 
logo após o processo de morte. Várias soluções �xadoras são propostas na 
literatura, mas as mais comuns são misturas de formalina (formaldeído 
40%) e ácido acético glacial ou ácido propiônico.

O processo de �xação deve ser realizado de maneira cuidadosa, uma vez 
que se atribui à etapa de �xação, além da própria extração, montagem e 
medição, a existência de variações inter e intrapopulacionais de espécies de 
nematoides (Brown & Topham, 1984). De acordo com estudos realizados 
por Lamberti & Sher (1968), Grewal et al. (1990) e Siqueira (2007), as 
substâncias utilizadas na �xação podem promover redução signi�cativa em 
características morfométricas, particularmente o comprimento do corpo, 
a distância da ponta da cauda à vulva e o diâmetro do corpo ao nível do 
ânus (Figura 28). 

Figura 28. Efeitos dos métodos de formol (F) e formol-glicerina (G) nas características 
morfométricas e índices de De Man de Pratylenchus brachyurus (PUB = ramo pós-uterino; 
a = relação entre comprimento do corpo e maior largura do corpo; b = relação entre 
comprimento do corpo e distância entre a extremidade anterior e a junção esôfago-
intestino; b’ = relação entre comprimento do corpo e distância entre a extremidade 
anterior e o �nal do esôfago; c = relação entre comprimento do corpo e comprimento da 
cauda; c’ = relação entre comprimento da cauda e diâmetro do corpo na altura do ânus; 
V% = relação percentual entre a distância da extremidade anterior até a vulva em relação 
ao comprimento do corpo da fêmea). (Fonte: Siqueira, 2007).
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 O �xador FA 4:1 de Seinhorst (1954) ou FP 4:1 de Netscher & 
Seinhorst (1969) são formulados a partir dos seguintes reagentes: 

Formalina = formaldeído 40%  10 ml

Ácido acético glacial (ácido propiônico)  1 ou 10 ml

Água destilada    até completar 100 ml

São raros os relatos de distorções nos exemplares utilizando-se tais 
�xadores, mas,  de modo geral, eles tendem a escurecer os corpos e, o 
estilete bucal, nos casos de tilenquídeos, torna-se transparente em poucos 
dias.

Outro �xador é o de Ditlevsen ou F.A.A. (Goodey, 1957), cuja fórmula 
é a seguinte:

Ácido acético glacial  1 parte

Álcool a 95%   20 partes

Formalina a 40%   6 partes

Água destilada    40 partes

Coutney et al. (1955) introduziram o TAF, cuja fórmula é a seguinte:

Formalina a 40%   7 partes

Trietanolamina   2 partes

Água destilada   91 partes

Lordello (1965) relatou que o TAF era aprovado e utilizado por vários 
institutos de pesquisa nematológica pelos bons resultados que oferecia.

Outra opção seria o �xador de formalina-glicerol (Golden, citado por 
Hooper, 1970b): 
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Formalina a 40%   8 ml

Glicerol    2 ml

Água destilada   90 ml

Além desses, soluções de 2-4% de formaldeído (formalina 5-10%) 
são comumente utilizadas para �xação de nematoides mortos, mas 
os exemplares tendem a �car escurecidos e granulosos. Baker (1945) 
recomendou a adição de um pouco de CaCO3 para neutralizar o ácido 
fórmico livre e para prevenção da formação de grânulos. 

4.3. Montagem

Os nematoides geralmente são montados em lâminas de microscopia 
comuns, que permitem a observação dos exemplares em aumentos mais 
elevados (100 x com óleo de imersão). Lamínulas devem ser sempre �xadas 
para evitar a movimentação dos exemplares quando da observação em 
aumentos maiores (Fortuner, 1991). 

Alguns instrumentos auxiliam sobremaneira na montagem das lâminas, 
sendo outros essenciais para o processo. Na �gura 29 são apresentados 
os principais instrumentos utilizados para a montagem de lâminas de 
nematoides.
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Figura 29. Instrumentos utilizados para montagem de lâminas. (A) Instrumentos para 
dissecação de raízes, extração de fêmeas de nematoides das galhas das raízes etc. De cima 
para baixo: Espátula de Gritman (ou similar), Espátulas de Vehe, Espátula de Lecron e 
Agulha � na. (B) Agulha para pescaria de exemplares vermiformes (pode ser substituída 
por pêlo de crina ou de porco, utilizando-se o mesmo tipo de montagem, em corpo de 
caneta esferográ� ca; neste caso, a agulha é uma lima para odontologia número 6 que serve 
de agulha); (C) Espátula para aplicar e uniformizar para� na em lâminas (de fabricação 
caseira, feita com cabo de bambu ou corpo de caneta esferográ� ca e um arame grosso 
dobrado). (D) Bisturi de lâmina reta, utilizado para cortes perineais. (E) Bisturi de lâmina 
curva, utilizado para cortes perineais.

4.3.1. Preparo de lâminas temporárias 

4.3.1.1. Montagem em água

Neste tipo de preparação, geralmente os nematoides não são mortos 
ou � xados em nenhum � xador, o que permite que algumas estruturas, 
como estilete, o lúmen do esôfago e o poro excretor sejam mais facilmente 
visualizadas do que em exemplares mortos ou � xados. Além disso, dessa 
forma as distorções ou alterações morfométricas causadas pela morte e 
� xação dos exemplares são minimizadas. Um inconveniente é que a duração 
desse tipo de lâmina é curta, devendo os exemplares serem observados e as 
medidas realizadas em curto espaço de tempo. 
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a. Colocar uma gota de água no centro de uma lâmina de microscopia 
comum;

b. Depositar o(s) nematoide(s) com auxílio de agulha de pescaria, tanto 
quanto possível, no centro da gota de água;

c. Colocar a lamínula;

d. Remover o excesso de água com um pedaço de papel � ltro e � xar a 
lamínula com esmalte de unha ou uma gota de para� na;

e. Se os exemplares estiverem se movimentando na lâmina, pode-se 
“anestesiá-los” colocando a lâmina em freezer ou placa aquecedora a         
60 ºC por 2-5 segundos; 

4.3.1.2. Montagem em formaldeído (Cobb, 1918) 

a. Colocar uma gota de formaldeído 2% no centro de uma lâmina de 
microscopia comum;

b. Transferir os exemplares para o centro da gota;

c. Aplicar uma pequena quantidade de para� na derretida ao redor da gota 
e delicadamente colocar a lamínula (Figura 30A);

d. Aquecer cuidadosamente a lâmina sobre uma chama de uma lamparina 
ou bico de Bunsen ou mesmo de uma placa aquecedora a 60 ºC para 
uniformizar a para� na (Figura 30B);

Figura 30. Aplicação de camada de para� na com auxílio de espátula (A). Aquecimento 
de lâmina em chama de bico de Bunsen para uniformização da camada de para� na 
previamente aplicada (B).
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e. Tomar cuidado para evitar a formação de bolhas, que poderão di�cultar 
a observação dos exemplares;

f. Selar a lamínula com esmalte de unha; uma pequena camada ao redor 
da mesma é su�ciente para prevenir a desidratação. 

4.3.2. Preparo de lâminas permanentes

4.3.2.1.  Montagem em glicerina (método lento)

Conforme descrito por Lordello (1965), do �xador, os exemplares são 
transferidos para uma solução a 2,5% de glicerina, preparada em álcool 
a 30%, onde permanecem por 24 horas. A seguir, são transferidos para 
uma solução a 5% de glicerina, também em álcool a 30%, permanecendo 
por 3 a 4 semanas nesta solução, para que se processe a evaporação lenta. 
Evaporação rápida conduz à perda de exemplares por encarquilhamento e 
deformações.

O recipiente contendo os exemplares no �xador (geralmente vidro 
de relógio ou Siracusa, ou mesmo um frasco de altura baixa) é mantido 
semi-tampado durante a evaporação lenta. Pode-se manter, em função das 
variações ambientais, o recipiente em estufa aquecedora a 43 ºC durante 
o período da evaporação. Uma dica é pingar 2 gotas de uma solução de 
ácido pícrico saturado para prevenir o clareamento ou desbotamento da 
porção basal dos estiletes, ou mesmo para prevenir o aparecimento de 
contaminantes, como fungos e bactérias.

Nas primeiras semanas, o �xador de Golden deve ser adicionado 
novamente à solução em intervalos de poucos dias, a partir de um recipiente 
de armazenamento mantido também na estufa aquecedora, para substituir 
a perda por evaporação inicial. Após 3-4 semanas, a solução remanescente 
deve permanecer intocada para permitir a lenta evaporação.

Após a veri�cação de que apenas a glicerina sobrou do processo de 
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evaporação (a suspensão �cará viscosa), o recipiente é levado para dessecador 
por 2 a 3 dias, onde o processo de desidratação se completará. Só então os 
exemplares estarão prontos para montagem e observação.   

a. Transferir os nematoides para uma gota de glicerina pura (esta deve ser 
mantida também na estufa aquecedora a 43 ºC) colocada no centro de 
lâmina de microscopia comum; 

b.  O restante do processo é realizado de maneira similar ao descrito nos 
itens c, d, e e f do processo de montagem em formaldeído.

c. Os nematoides também podem ser armazenados, após o processo de 
evaporação, em glicerina anidra.

4.3.2.2. Montagem em glicerina pelo método de Baker 

(1953) (método rápido)

Lordello (1965) descreve o método proposto por Baker (1953) 
para preparação de lâminas permanentes que permite a observação dos 
exemplares em um período de cerca de uma hora. O método utiliza as 
misturas A, B, C, D e E, listadas abaixo:

Mistura
Componentes (em ml)

Glicerina Água destilada Ácido lático Fenol Formol

A 50 35 5 5 5

B 60 25 5 5 5

C 70 15 5 5 5

D 80 5 5 5 5

E 90 2,5 2,5 2,5 2,5

Também há necessidade de lactofenol para o processo, que deve ser 
preparado da seguinte maneira:

Fenol    20 gramas

Ácido lático    20 gramas

Glicerina     40 gramas

Água destilada    20 gramas
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Os exemplares �xados são colocados em lactofenol e aquecidos a 65 ºC. 
A seguir, devem ser transferidos para a solução A (deve estar aquecida a no 
máximo 50 ºC), permanecendo 10 minutos nessa solução. Após, transferir 
os nematoides para a solução B, igualmente aquecida, permanecendo por 
mais 10 minutos. Transferir os nematoides de solução em solução, até a E, 
sempre mantendo-os por 10 minutos em cada uma. Após a solução E, os 
nematoides devem ser transferidos para glicerina pura e o recipiente levado 
a dessecador, por 10 minutos, quando os exemplares estarão prontos para o 
processo de montagem das lâminas, de acordo com o citado para o método 
lento.

Se houver necessidade de acrescentar algum corante, o mesmo deve 
ser acrescido à solução antes do início do processo, quando os exemplares 
estiverem no lactofenol. As soluções A, B, C, D e E devem ser utilizadas 
apenas uma vez, pois o aquecimento altera a composição das mesmas, 
inviabilizando o processo.   

4.3.3. Preparo de lâminas para exame do cone vulvar de 

nematoides de cisto  

O exame do cone vulvar de cistos maduros de Heterodera spp. é 
descrito por Esser (1988). Um bloco de 1,7% de ágar-água medindo 
aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x 2 mm de altura é colocado numa 
lâmina de microscopia comum. Um pequeno orifício de 1 mm de 
profundidade ligeiramente inferior ao diâmetro do cisto deve ser feito no 
bloco de ágar com uma agulha �na. Um cisto deve ser cuidadosamente 
colocado dentro do orifício com a região anterior voltada para baixo, até 
que a região posterior, contendo o cone vulvar, �que ao nível da superfície 
do ágar. Uma pequena gota de água deve ser adicionada ao centro de uma 
lamínula de cerca de 15 mm, que é invertida sobre o cisto. A lâmina está 
pronta para observação das estruturas do cone vulvar (Figura 31).
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4.3.4. Preparo de lâminas perineais de nematoides de 

galhas (Taylor & Netscher, 1974)

a. Selecionar raízes com galhas evidentes;

b. Com auxílio de um estereoscópio, dissecar as galhas com auxílio de um 
bisturi, ou agulha � na (Figura 32) para a retirada das fêmeas intactas 
do nematoide;

c. Transferir as fêmeas com auxílio de uma agulha � na ou pincel � no para 
uma gota de ácido lático 45% depositada sobre uma lâmina de plástico 
transparente (Figura 32);

d. Pressionar a fêmea com uma agulha � na e, segurando-a dessa forma, 
cortar a região posterior com auxílio de um bisturi a� ado;

e. Descartar a região anterior da fêmea;

f. Deixar o corte da região posterior na gota de ácido lático por cerca de 
30-40 minutos – o ácido lático fará a limpeza dos cortes;

DICA DOS AUTORES: os autores costumam deixar os cortes por 
um tempo maior no ácido lático, de 2 a 3 horas, para melhorar o 
processo de limpeza dos mesmos.

Figura 31. Exemplos de cones vulvares de espécies de nematoides de cisto: (A) Heterodera 
glycines (Fonte: https://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=0177017); 
(B) Heterodera zeae (Fonte: https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm? 
imgnum=1356022); (C) Globodera ellingtonae (Fonte: Lax et al., 2014).
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g. Cuidadosamente, arranjar os cortes na gota de maneira a que a cutícula 
externa � que voltada para cima;

h. Fazer cortes ao redor da região perineal, para eliminar o excesso de 
cutícula, de maneira que apenas as estrias dessa região apareçam no 
corte;

i. Transferir as perineais para uma gota de glicerina depositada no centro 
de uma lâmina de microscopia comum (esta deve estar bem limpa, livre 
de resíduos e ciscos). Colocar cerca de 10 cortes perineais por lâmina;

j.  De preferência, alinhar os cortes como mostrado na Figura 32, para 
facilitar a observação das perineais;

k. Os passos subsequentes para � nalização das lâminas são idênticos aos 
descritos para a montagem de lâminas permanentes.

Figura 32. Diagrama ilustrativo do preparo de lâminas perineais de nematoides das 
galhas. 
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4.3.5. Montagem de secções para observação de regiões 

labiais ou caudais de nematoides (en face) (Hooper, 

1970b)

É possível, através dessa técnica, a observação e estudo de regiões labiais 
ou caudas de nematoides vistas de cima (en face) (Figura 33A). A técnica 
também pode ser utilizada para observação de outros tipos de secções ou 
para exame do aspecto ventral da vulva de nematoides cujo corpo apresenta 
uma curvatura quando do processo de morte e � xação (Figura 33B).

a. Derreter uma gota de gelatina-glicerina (colocar 20 g de gelatina para 
embeber em 40 ml de água por 2 horas. Adicionar 50 ml de glicerina e 
1 ml de fenol. Esquentar essa mistura em banho-maria por 15 minutos 
e mexer para obtenção de uma mistura homogênea) em uma lâmina 
de microscopia comum sobre a chama de uma lamparina ou bico de 
Bunsen. Espalhar a gota utilizando uma agulha � na, de maneira a � car 
parecido com um apêndice; 

b. Colocar um nematoide neste apêndice (� xado em glicerina), com a 
região anterior apontada para a porção espalhada da gota. Deixar a gota 
endurecer um pouco. Para secções transversais, selecionar a parte a ser 
montada;  

Figura 33. Visão en face de região labial de Desmodora pilosa, nematoide marinho 
(esquerda) (Fonte:  http://bioweb.uwlax.edu/bio210/f2012/nadolski_aust/interactions.
htm); visão en face da cloaca de � elastoma bulhoesi, nematoide parasita de Periplaneta 
americana (Fonte: Ozawa et al., 2016). Nestes exemplos, a metodologia utilizada para 
montagem e observação foi a de microscopia eletrônica de varredura, que será descrita 
no capítulo 9.
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c.  Cortar a região anterior com auxílio de bisturi (o comprimento deve 
ter 1-3 x a largura da região labial), de preferência em ângulo reto.

d. Transferir esse corte com auxílio de uma agulha �na para dentro da 
gota;

e. Selecionar 3 pedaços de �bra de vidro, cerda de pincel ou cabelo (com 
diâmetro igual à altura da seção) e organizá-los na gota;

f. Colocar cuidadosamente a secção da região anterior na posição vertical, 
com a região labial voltada para cima. Deixar a gota solidi�car. Depositar 
a lamínula.

g. Colocar a montagem em microscópio (baixo aumento) e, se necessário, 
mover a lamínula até que a região labial �que completamente na 
posição vertical. Tocar a lamínula sobre a região labial com uma agulha 
aquecida, para facilitar o alinhamento e fazer com que a lamínula se 
deposite sobre as �bras de vidro;

h. Fixar a lamínula em 3 pontos com a solução de Goodey (1949) e veri�car 
novamente se a região labial está na posição vertical. Após 30 minutos, 
a lamínula é �nalmente selada com a solução de Goodey; aplicar 1-2 
camadas. Antes de observar o corte, deixar secar durante a noite. 

A fórmula para a solução de Goodey (1949) é: 

Óleo de linhaça solúvel em água 31,75 gramas
Álcool desnaturado industrial 4,76 gramas
Nitrocelulose (ICI HX 30/50) (Umedecida 
com 30% p/p álcool desnaturado industrial) 

22,67 gramas

Acetato de butilo 20,41 gramas
Toluol (livre de enxofre) 20,41 gramas
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Estudos Morfológicos e Morfométricos

Luiz Carlos C. B. Ferraz
Andressa C. Z. Machado

A identi�cação especí�ca de nematoides é tarefa trabalhosa, que requer 
o conhecimento prévio do operador, além da aplicação de diferentes 
ferramentas, desde a taxonomia clássica, observando-se caracteres 
morfológicos e morfométricos, até as técnicas bioquímicas e biomoleculares. 
Na verdade, a tendência atual na Nematologia é a de utilização da chamada 
Taxonomia Integrativa na identi�cação de nematoides, seja o caso de 
formas �toparasitas ou de vida livre, implicando no emprego combinado e 
equilibrado do método clássico com os biomoleculares e bioquímicos nos 
estudos taxonômicos (Oliveira et al., 2011). Neste capítulo, a taxonomia 
clássica será abordada, de maneira a servir de guia para as observações 
morfológicas que nortearão o operador no intrincado caminho de 
utilização das chaves taxonômicas disponíveis na literatura. Todavia, antes 
de tudo, será oportuno de�nir-se os entendimentos de morfologia e de 
morfometria. 

Por morfologia, compreende-se o estudo das características gerais 
dos nematoides de um ponto de vista mais descritivo, incluindo órgãos 
e estruturas externas e internas de seus corpos. Assim, para cada espécie 
sob análise, envolveria relato ordenado acerca das características da região 
anterior com indicação, por exemplo, da forma, número e disposição dos 
lábios, além de eventuais estruturas a eles associadas, como os anfídios. 
Em seguida, seriam alistados aspectos da cavidade bucal, como forma, 
órgãos internos típicos (dentes, dentículos, estilete), musculatura associada 
etc.. Depois, seriam referidas as partes componentes do esôfago e seus 
órgãos anexos, como as glândulas esofagianas, explicitando-se o número e 
posicionamento relativo delas. E assim por diante, passando-se às descrições 

5
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sequenciais de tudo que pudesse ser observado também nas regiões 
intermediária e posterior/caudal do espécime. Há de se lembrar, ainda, 
das estruturas visíveis externamente ao tegumento (setas, placas, espinhos 
etc.), comumente de função sensorial e muito importantes à caracterização 
taxonômica em diversos gêneros, inclusive de �tonematoides, como os 
criconematídeos. 

A morfometria, por sua vez, subentende não a descrição detalhada dos 
órgãos do nematoide, mas sim o estabelecimento de medidas obtidas a 
partir de seus inúmeros componentes corporais (sejam partes do corpo 
ou órgãos especí�cos) e, principalmente, de relações entre vários desses 
componentes. Por exemplo, entre muitas outras, o comprimento total do 
corpo, o comprimento do esôfago e o comprimento da cauda (distância do 
ânus à extremidade posterior) são medidas obrigatórias a serem tomadas na 
descrição de quaisquer espécies de nematoides. Da mesma forma, a relação 
entre o comprimento total do corpo e o comprimento da cauda (chamado 
valor “c”) é dado morfométrico obrigatório na descrição das espécies de 
nematoides, existindo muitos outros que serão alistados mais à frente neste 
capítulo.     

Para se iniciar o processo, uma boa dose de conhecimento prévio auxilia 
sobremaneira no direcionamento acerca do provável gênero em análise. 
A morfometria também apresenta papel indispensável, principalmente na 
identi�cação de táxons superiores até o nível especí�co. Outra característica 
que pode auxiliar é o hospedeiro, uma vez que, a partir da espécie de planta 
na qual o nematoide foi encontrado, pode-se sugerir à qual gênero o mesmo 
possa pertencer, especialmente nos casos de nematoides que apresentam 
círculo restrito de hospedeiros. Entretanto, as diferenças morfológicas 
e morfométricas são as características mais relevantes utilizadas em suas 
identi�cações.  

O primeiro passo, portanto, é montar os espécimes a serem 
identi�cados em lâminas temporárias ou permanentes (Capítulo 4) para 
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posterior observação de suas características em microscópio de luz. Para 
o sucesso da identi�cação, os espécimes devem estar limpos (=livres de 
resíduos e artefatos aderidos ao corpo) e em boas condições, de maneira a 
possibilitar a observação de detalhes de suas anatomias interna e externa. 
O método de morte e �xação dos espécimes pode ser determinante, 
conforme detalhado no Capítulo 4, sendo recomendada criteriosa leitura 
do mesmo antes de iniciar essa primeira etapa. Sendo viável, o ideal é que 
20 espécimes de cada fase do ciclo de vida da espécie sejam observados 
e mensurados para a identi�cação, devido à ocorrência de variações 
naturais em algumas características. Na maioria dos casos, a identi�cação 
é baseada, predominantemente, nas características das fêmeas adultas, mas 
dados referentes aos machos são também muito importantes em diversos 
gêneros, inclusive de �tonematoides. Vale salientar que todas as medidas 
das características determinantes à identi�cação devem ser realizadas 
individualmente em cada espécime sob estudo, não sendo possível se medir 
o comprimento do estilete de um espécime, estabelecer-se o valor “c” de 
outro, e assim por diante, para compor a identi�cação.    

 As principais características morfológicas e morfométricas que 
devem ser utilizadas para o estudo da maioria das espécies de nematoides 
vermiformes são descritas a seguir, de acordo com Decraemer & Hunt 
(2006).

L = comprimento total do corpo, em mm ou µm (região labial à ponta 
da cauda)

L’= comprimento do corpo, em mm ou µm, da região labial ao ânus ou 
cloaca (essa medida é utilizada quando a cauda é muito longa e/ou esteja 
dani�cada)

a = comprimento total do corpo dividido pelo diâmetro máximo do 
corpo

b = comprimento total do corpo dividido pelo comprimento do esôfago 
(o esôfago é medido a partir da região labial à junção esôfago-intestino)
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b’ = comprimento total do corpo dividido pela distância da região labial 
às glândulas esofagianas

c = comprimento total do corpo dividido pelo comprimento da cauda

c’ = comprimento total do corpo dividido pelo diâmetro do corpo na 
altura do ânus ou cloaca

V = posição da vulva, medida a partir da região labial, expressa como 
porcentagem em relação ao comprimento do corpo. 

V’ = posição da vulva, medida a partir da região labial, expressa como 
porcentagem em relação à distância da região labial ao ânus.

T = distância entre cloaca e a porção mais anterior do testículo, expressa 
como porcentagem em relação ao comprimento do corpo.

m = comprimento da parte cônica do estilete de tilenquideos, expressa 
como porcentagem em relação ao comprimento total do estilete.

MB = distância do bulbo mediano à região labial, expressa como 
porcentagem em relação ao comprimento total da faringe.

Relação A da cauda = comprimento da porção hialina da cauda dividida 
pelo seu diâmetro proximal.

Relação B da cauda = comprimento da porção hialina da cauda dividida 
pelo seu diâmetro medido a 5 µm do seu término.

Além dessas características de nematoides vermiformes em geral, outras 
podem ser observadas, especialmente em espécies com fêmeas aberrantes, 
como o padrão perineal de fêmeas de Meloidogyne spp., ou o cone vulvar 
de Heterodera spp. Na sequência, serão apresentadas características 
complementares para a identi�cação de Meloidoyne spp., o principal grupo 
de nematoides �toparasitas em nosso país. 
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Figura 34. Variações no padrão perineal de Meloidogyne paranaensis observadas em 
populações provenientes de lavouras de café no Estado do Paraná (Adaptado de Shigueoka, 
2016).

5.1. Identificação de espécies pelo padrão perineal de 

fêmeas (Hartman & Sasser, 1985)

Apesar das variações frequentes nas características presentes na região 
do períneo das fêmeas (Figura 34), que compreende a vulva e o ânus, é 
possível veri� car-se a ocorrência de certo padrão nelas para cada espécie 
de Meloidogyne em particular. Tal padrão, ou arranjo, é mundialmente 
chamado de “padrão perineal”, ou perineal pattern em inglês, designação 
introduzida por B. G. Chitwood em 1949. A observação cuidadosa de 
tais padrões pode possibilitar a identi� cação das espécies do gênero, sendo 
técnica ainda bastante utilizada no país, em função do baixo custo e de 
não ser necessária a aquisição de nenhum equipamento adicional, além de 
um bom microscópio. No entanto, tal método requer larga experiência do 
analista encarregado da identi� cação e comporta alto grau de subjetividade, 
haja vista as semelhanças gerais existentes entre os padrões perineais de 
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algumas espécies. Não se recomenda, nos dias atuais, o emprego de tal 
técnica isoladamente, mas sim associada a outras mais precisas, como as 
bioquímicas (eletroforese de isoenzimas; ver Capítulo 6) e biomoleculares 
(Capítulo 11) hoje disponíveis. 

A Figura 35 mostra as principais características que devem ser observadas 
no padrão perineal para auxiliar na identi� cação das espécies. De maneira 
semelhante ao sugerido para os nematoides vermiformes, aconselha-se a 
observação de, pelo menos, 20 padrões perineais da mesma população, até 
porque a mistura de espécies nas áreas agrícolas em nosso país é bastante 
frequente. Para informações sobre os procedimentos adotados à realização 
dos cortes dos padrões perineais, consultar o Capítulo 4.  

Figura 35. Morfologia básica do padrão perineal de fêmeas de Meloidogyne spp. (Adaptado 
de Jepson, 1987).
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TABELA 2. Características dos padrões perineais das principais espécies de Meloidogyne 
importantes economicamente no Brasil (Adaptado de Eisenback, 1985; Carneiro et al., 
1996; Yang & Eisenback, 1983; Lordello & Zamith, 1958).
Espécie Arco dorsal Campo lateral Estrias Figura

M. incognita Alto, 
anguloso

Campo lateral 
ausente, 

marcado por 
quebras e 

bifurcações nas 
estrias

Grosseiras, 
lisas a 

onduladas, 
às vezes em 
ziguezague

M. javanica Baixo, 
arredondado

Campo lateral 
distinto

Grossas, 
lisas a 

levemente 
onduladas

M. arenaria

Baixo, 
arredondado, 

recuado 
próximo ao 

campo lateral

Campo lateral 
ausente, 

marcado por 
estrias curtas, 
irregulares e 
bifurcadas

Grossas, 
lisas a 

levemente 
onduladas

M. paranaensis Alto, 
trapezoidal

Campo lateral 
descontínuo 
com estrias 

que se 
dobram ou se 
interrompem

Grossas, 
lisas a 

onduladas

M. enterolobii Alto, 
trapezoidal

Campo lateral 
ausente

Finas nos 
arcos dorsal 
e ventral, 
grossas só 

na região da 
vulva
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Espécie Arco dorsal Campo lateral Estrias Figura

M. exigua
Baixo e 

arredondado/ 
alto e 

trapezoidal

Campo lateral 
indistinto, 

marcado por 
bifurcações 
indistintas

Grossas, 
amplamente 

espaçadas

  
 
5.2. Identificação de espécies de Meloidogyne por 

características de machos

As principais características dos machos utilizadas para a identi� cação 
de espécies são o formato da região labial, mensurações do estilete 
e da abertura da glândula dorsal esofagiana (DGO) (Figura 36). As 
características relacionadas ao estilete dos machos são especí� cas (Eisenback 
& Hirschmann, 1981; Jepson, 1983), particularmente o comprimento e 

Figura 36. Morfologia geral da região anterior de machos de Meloidogyne spp. em visão 
lateral (Adaptado de Jepson, 1987).
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formato do estilete e do cone do estilete (Tabela 3). O formato da região 
anterior mostrou-se inicialmente uma boa característica para diferenciação 
entre M. arenaria, M. incognita, M. javanica e M. hapla (Eisenback & 
Hirschmann, 1981; Eisenback et al., 1980) e, posteriormente, também 
para outras espécies do gênero (Jepson, 1983); para identi� cação das 
espécies, a região anterior deve ser observada apenas na posição lateral, como 
indicado na Figura 36. Além disso, nos machos, a variação interespecí� ca 
no comprimento do DGO é su� ciente para separação das espécies (Tabela 
3); cuidado deve ser tomado na determinação exata da posição � nal da 
base do bulbos do estilete e da abertura da glândula.    

5.3. Identificação de espécies de Meloidogyne  por 

características de juvenis pré-parasitas (J2) 

A observação de cortes en face da região labial de juvenis de segundo 
estádio pré-parasitas (J2) de Meloidogyne  spp. pode auxiliar na identi� cação 
de espécies (Eisenback & Hirschmann, 1979) (Figura 37). Entretanto, ao 
microscópio de luz, as diferenças entre as regiões anteriores de juvenis de 
diferentes espécies são extremamente difíceis de serem detectadas, devido à 
baixa resolução de muitas características em função do diminuto tamanho 
dos mesmos. Além disso, as diferenças entre as quatro principais espécies 
de Meloidogyne em termos mundiais é bastante sutil (Eisenback, 1985). 

Figura 37. Elétron-microgra� as de varredura da região labial en face de juvenis de segundo 
estádio (J2) de Meloidogyne spp. (A) M. incognita. (B) M. hapla. (C) M. platani (Extraído 
de Eisenback, 1985).
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Figura 38. Visão lateral de região anterior de juvenil de segundo estádio (J2) de 
Meloidogyne spp. (Adaptado de Jepson, 1987). 

Portanto, a observação de juvenis deve ser utilizada apenas como ferramenta 
muito eventual e complementar de identi� cação de espécies ou para 
caracterização de populações. Existe livro de autoria de Susan B. Jepson, 
datado de 1987, editado pelo CABI, que trata da identi� cação de espécies 
de nematoides de galhas (Meloidogyne spp.) com base principalmente em 
características gerais de juvenis J2, cuja leitura seria essencial para o caso de 
se buscar exercitar tal tipo de identi� cação. Da mesma forma que para os 
machos, a região anterior de juvenis deve ser observada na posição lateral, 
de modo a visualizar-se as diferenças no formato da região labial e dos 
aneis pós-labiais, bem como o formato dos bulbos do estilete (Figura 38). 
A Tabela 4 (cap. 7, pág 100) apresenta um resumo das características de 
juvenis que devem ser observadas.  
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A identi�cação de Meloidogyne spp., baseada unicamente em caracteres 
taxonômicos, como visto no capítulo 5, não é considerada su�cientemente 
segura e precisa, pois esbarra na grande variação morfológica observada neste 
gênero. De maneira complementar a esse método clássico de identi�cação 
dos nematoides de galhas, é possível e recomendável a utilização de 
técnicas bioquímicas, como a análise de isoenzimas por eletroforese em gel 
de poliacrilamida. Esta metodologia, devido à relativa simplicidade, baixo 
custo, reprodutibilidade e rapidez, torna-se alternativa promissora e segura 
para uso em rotina laboratorial.  

Isoenzimas são formas moleculares de uma mesma enzima, com 
propriedades catalíticas similares, mas que diferem em suas mobilidades 
eletroforéticas. A elevada atividade catalítica das enzimas de �tonematoides 
possibilita a análise de quantidades ín�mas da amostra, como fêmeas 
individuais (Alonso & Alfenas, 2006). A análise de isoenzimas de fêmeas 
individuais de nematoides de galhas tem sido extensivamente utilizada por 
vários autores, especialmente quando da descrição de novas espécies ou 
mesmo para caracterização de diferentes populações (Dalmasso & Bergé, 
1978; Esbenshade & Triantaphyllou, 1985 a,b, 1987, 1990; Carneiro & 
Almeida, 2001; Araújo Filho et al., 2016). Entretanto, a eletroforese de 
isoenzimas não tem sido e�ciente para separação de raças de Meloidogyne 
spp. (Williamson, 1991). Além da identi�cação de espécies, esse método 

6
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também permite a detecção de misturas de espécies de nematoides de 
galhas em levantamentos nematológicos, além de facilitar a puri�cação 
de populações para estudos em casa de vegetação e as caracterizações de 
populações atípicas, não su�cientemente de�nidas ou ainda não descritas 
(Carneiro et al., 1996, 2000).

A análise de um único exemplar, entretanto, é limitada aos nematoides 
de galhas e de cistos, devido ao tamanho das fêmeas aberrantes das espécies 
desses dois grupos. Análises de isoenzimas podem ser realizadas em fêmeas 
individuais dos nematoides de cisto da soja (Esbenshade & Triantaphyllou, 
1988) e da batata (Fox & Atkinson, 1988). Para os nematoides 
vermiformes, entretanto, a utilização da eletroforese de isoenzimas visando 
à identi�cação de espécies é restrita, uma vez que o tamanho reduzido 
dos indivíduos, aliado à di�culdade de extração de proteínas, limitam a 
utilização de apenas um exemplar (Alonso & Alfenas, 2006). 

A eletroforese de isoenzimas é uma técnica baseada na migração de 
moléculas de acordo com sua carga elétrica e peso molecular em campo 
elétrico. Os padrões de isoenzimas são simples e, o mais das vezes, facilmente 
visualizados. A identi�cação de Meloidogyne spp. é feita principalmente pela 
enzima esterase (EST), mas outras, como a malato desidrogenase (MDH), 
superóxido dismutase (SOD) e glutamato oxalacético transaminase (GOT) 
podem ser utilizadas para complementar a informação gerada pela EST. 
Pode ser realizada em dois sistemas diferentes, o horizontal e o vertical, 
sendo classi�cada, respectivamente, como contínua ou descontínua. O gel 
de poliacrilamida é o que proporciona melhor separação das moléculas, 
devido ao seu elevado poder de resolução que permite ampla variação no 
diâmetro de seus poros. As Figuras 39 e 40 ilustram os fenótipos de EST e 
MDH para algumas espécies de Meloidogyne.
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Figura 39. Fenótipos de esterase (EST) e malato desidrogenase (MDH) observados para 
espécies de Meloidogyne (Extaído de Esbenshade & Triantaphyllou, 1990).

Figura 40. Fenótipos de esterase observados em populações de Meloidogyne coletadas 
na cultura da batata em Portugal. Eletroforese em sistema vertical. A2 = M. arenaria 
(Coimbra), I2 = M. incognita (Coimbra), J3 = M. javanica (Faro), H1 = M. hapla (Lisboa); 
*isolado de referência. (Extraído de Esteves et al., 2015).
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6.1. Eletroforese em sistema vertical ou descontínuo

Antes de se iniciar o processo, é necessário veri� car previamente o 
estoque de todos os reagentes utilizados em todas as etapas do procedimento 
de eletroforese. Além disso, deve-se preparar os tubos capilares para 
utilização no processo de extração da proteína das fêmeas previamente. 
Vale salientar que, devido ao uso de reagentes tóxicos no processo, como a 
acrilamida, a utilização de luva nitrílica é recomendada para realização dos 
procedimentos; além disso, o manuseio da acrilamida em pó deve ser feita 
em capela ou usando máscara, devido ao risco de inalação. A separação 
de recipientes e instrumentos somente para a realização desse processo 
também é recomendada. A seguir, a metodologia completa será descrita.

6.1.1. Preparo dos tubos capilares para armazenamento 

de fêmeas

Tubos microhematócritos não heparinizados de 75 mm de comprimento 
e 1,2 mm de diâmetro (Figura 41A) devem ser cortados ao meio, 
manualmente (Figura 41B) ou com auxílio de alicate, de modo a obter-
se dois tubos abertos. A extremidade quebrada de cada um deles deve ser 
fechada, utilizando-se a chama de uma lamparina (girar o tubo entre o 
polegar e o indicador, de modo que o fundo � que plano) (Figura 41C). 
Veri� car em estereoscópio se o fundo dos tubos está totalmente fechado e 

Figura 41. Preparo dos tubos capilares para armazenamento de fêmeas de Meloidogyne 
spp. Tubos microhematócritos (A), corte manual dos tubos microhematócritos (B), 
fechamento da extremidade do tubo capilar na chama de uma lamparina (C).
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com o formato arredondado ou reto, de modo que � que adequado para a 
completa introdução de um êmbolo até o � nal do tubo.

6.1.2. Extração de fêmeas de Meloidogyne de raízes 

infectadas 

A extração das fêmeas é realizada sob estereoscópio, com auxílio 
de pinça e estilete, sendo a dissecação das raízes feita bem ao redor do 
corpo delas (como descrito no Capítulo 4), para facilitar. Escolher fêmeas 
jovens, de cor branco-leitosa (Figura 42A). Após a extração das fêmeas 
(inteiras, não é possível a utilização de fêmeas estouradas), colocá-las em 
água destilada em recipiente do tipo Siracusa, para remoção de resíduos 
externos a elas eventualmente aderidos (restos de raízes e/ou solo). Em 

Figura 42. Extração e preparo das fêmeas de Meloidogyne spp. para extração de proteínas. 
(A) Fêmea de coloração branco-leitosa dissecada da raiz; (B) Adição de solução de sacarose 
em tubo capilar com Seringa de Hamilton; (C) Fêmea sendo inserida em tubo capilar 
com auxílio de pincel de ponta � na; (D) Fêmea empurrada até solução de sacarose em 
tubo capilar, com auxílio do êmbolo da Seringa de Hamilton. 
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seguida, acrescentar ao tubo microhematócrito o tampão de extração (3 
a 5 µl solução de sacarose + Triton X 100), utilizando-se a Seringa de 
Hamilton (Figura 42B) e, com auxílio de pincel de ponta �na, transferir 
cada fêmea, individualmente, para o tubo  (Figura 42C); utilizar um 
êmbolo (da própria Seringa de Hamilton) para empurrar a fêmea até a 
solução, deixando-a imersa, sem estourá-la (Figura 42D). 

Os tubos devem permanecer em recipiente do tipo gerbox, contendo 
placa de isopor no fundo, e mantidos com gelo durante todo o processo 
de extração das fêmeas. Após a retirada de cada fêmea, deve-se enxaguar 
em água destilada e secar o pincel, o estilete e o êmbolo. As fêmeas que 
não forem utilizadas imediatamente após o processo de extração devem ser 
congeladas a -18 ºC, devidamente identi�cadas. 

MEIO DE EXTRAÇÃO DE ENZIMAS (SACAROSE + TRITON 
X 100)

REAGENTE VOLUME (25 ml)

Sacarose 5 g
Triton X 100 0,25 g

Água destilada completar p/ 25 ml

6.1.3. Gel de poliacrilamida

Antes do preparo do gel, é necessária a preparação das soluções estoque, 
conforme recomendação a seguir. 

SOLUÇÕES ESTOQUE

	SOLUÇÃO B – tampão do gel separador

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Tris base 45,75 g

Água destilada p/ completar 100 ml
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	SOLUÇÃO D – acrilamida/ bisacrilamida

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Acrilamida 38 g

Bis-acrilamida 2 g
Água destilada p/ completar 100 ml

	SOLUÇÃO E – persulfato de amônio 10%

REAGENTE VOLUME (20 ml)
Persulfato de amônio 2 g

Água destilada Completar p/ 20 ml

Em béquer especí�co para utilização com acrilamida, adicionar os 
reagentes para confecção do gel separador (quantidade su�ciente para dois 
geis na cuba OMNIPHOR):

REAGENTE VOLUME
Solução B 1,5 ml
Solução D 2,8125 ml
TEMED  30 µl

Água destilada 10,6 ml
Solução E 50 µl

Misturar os reagentes com auxílio de pipeta de Pasteur plástica e colocar 
o conteúdo do gel entre as placas da cuba de eletroforese (dividir o conteúdo 
para a quantidade de geis, de acordo com a cuba utilizada). Normalmente, 
nessa etapa, a mistura dos reagentes resulta numa quantidade acima da 
utilizada pois, ao colocar a solução entre as placas, deve-se limitar-se até 
a altura da trava de �xação das placas na parte externa do suporte. Logo 
após o preenchimento das placas, cobrir com álcool comercial (92,8º) 
para evitar a entrada de ar. Deixar em repouso por 25 minutos, para 
solidi�cação do gel (caso a solidi�cação não tenha sido concluída, pode-
se deixar transcorrer mais alguns minutos). Após a solidi�cação, retirar o 
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álcool com auxílio de pedaços de papel �ltro até sua total absorção.

Vale lembrar que, ao realizar a mistura dos reagentes, o persulfato de 
amônio deve ser colocado sempre por último, logo após a mistura dos 
outros reagentes, e a suspensão deve ser aplicada rapidamente nas placas, 
pois irá se solidi�car logo após a incorporação do persulfato de amônio. 

Para o preparo do gel empilhador, será necessário o preparo da solução 
estoque (solução C):

SOLUÇÃO C – tampão do gel empilhador

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Tris base 7,475 g

Água destilada p/ completar 100 ml

REAGENTE VOLUME
Solução D 0,5 ml
TEMED 34 µl

Água destilada 3,95 ml
Solução C 0,5 ml
Solução E 20 µl

Misturar e homogeneizar os reagentes com auxílio de pipeta de 
Pasteur plástica e aplicar a solução sobre o gel separador já solidi�cado, 
preenchendo toda a placa. Introduzir o pente para formação dos poços 
onde serão depositadas as amostras e deixar solidi�cando por 25 minutos. 
Após solidi�cação, retirar os pentes e alinhar os poços, com auxílio da 
Seringa de Hamilton, se necessário. Encaixar os geis na cuba, de acordo 
com as recomendações de cada fabricante.

Após encaixe dos geis, os mesmos devem ser COMPLETAMENTE 
cobertos com o tampão de corrida: 
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TAMPÃO DE CORRIDA

REAGENTE VOLUME
Solução A 70 ml

Água destilada 700 ml

Para o preparo do tampão de corrida, devem-se adicionar, com auxílio 
de proveta graduada, os volumes da solução A juntamente com a água 
destilada, tampar com �lme plástico PVC e homogeneizar; verter a solução 
no meio do suporte das placas deixando extravasar para a cuba.

Após o preparo dos geis, é feita a seleção das fêmeas armazenadas no 
congelador para o processo de maceração das mesmas. Nessa etapa, deve-
se selecionar as fêmeas mais vigorosas e que não estejam estouradas no 
interior do tubo microhematócrito. Com auxílio do êmbolo da Seringa de 
Hamilton limpo, é feita a maceração das fêmeas. O processo de maceração 
tem que ser realizado com delicadeza e precisão, pois será necessário que 
o conteúdo macerado da fêmea �que homogêneo no tampão. Retirar 
vagarosamente o êmbolo, encostando-o nas paredes do tubo para retirada do 
excesso de tampão, lavá-lo em água destilada e secá-lo em papel absorvente 
para realização do mesmo procedimento no próximo tubo. É indicado que 
durante o processo de maceração das fêmeas as amostras permaneçam em 
gerbox com cubos de gelo, para melhor conservação, devendo ser aplicadas 
nos poços dos geis imediatamente após a maceração. 

Para isso, adicionar aproximadamente 2,5 µl da solução F de azul de 
bromofenol nos tubos contendo as amostras maceradas, com auxílio da 
Seringa de Hamilton. Misturar o conteúdo do tubo pela sucção/ exaustão 
com a Seringa de Hamilton, para subsequente aplicação nos poços do 
gel. A deposição das amostras deve ser feita lentamente, para evitar que o 
conteúdo macerado �utue ou extravase para os poços vizinhos. Os poços 
localizados nas extremidades do gel devem ser destinados ao padrão M. 
javanica (J3) (Figura 40).
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DICA DOS AUTORES: antes de aplicar as amostras nos geis, 
recomenda-se fazer um croqui da aplicação referente às amostras 
(caso estiver trabalhando com mais de uma população) e também 
fazer uma marcação na placa ou até mesmo no próprio suporte, 
indicando o sentido percorrido ao depositá-las.

SOLUÇÃO F – azul de bromofenol a 0,1%

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Azul de bromofenol 0,1 g

Água destilada p/ completar 100 ml

Após a aplicação de todas as amostras no gel empilhador, tampar a cuba 
e levar ao interior de um refrigerador ou freezer com temperatura entre 4 
a 8 ºC, conectar os �os, ligar a fonte de energia, selecionar a voltagem em 
100 volts, deixando 15 minutos. Após esse período, alterar para 200 volts. 
O tempo de duração da corrida das amostras nos geis deve ser monitorado, 
deixando-se até que o corante extravase pelo fundo da placa (na cuba 
sugerida, OMNIPHOR, esse tempo é de aproximadamente 60 minutos). 
Quando isso ocorrer, aguardar aproximadamente 18 minutos antes de 
encerrar a corrida (esse tempo poderá variar de acordo com a concentração 
do gel e a cuba utilizada).

Após desligar a fonte e desconectar os �os da cuba, abrir e descartar o 
tampão de corrida. Retirar o suporte de dentro da cuba e abrir as presilhas 
de �xação das placas para a retirada das mesmas. Transferir o gel para 
recipiente de vidro contendo a solução “I”. Este recipiente deve ser coberto 
com papel alumínio e permanecer na estufa por 30 minutos a 38 ºC, para 
revelação das amostras contidas nos geis. A solução deve ser movimentada a 
cada cinco minutos para evitar a deposição de pigmentos sobre os geis, o que 
pode manchá-los e di�cultar a visualização das isoformas. Transcorridos os 
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30 minutos, retirar da estufa e descartar a solução de �xação. Em seguida, 
em proveta graduada, adicionar álcool metílico, seguido de água destilada 
e, por último, o ácido acético, formando a solução de �xação. Despejar a 
solução sobre os geis, deixando por aproximadamente 30 minutos. Após 
o tempo determinado, descartar a solução de �xação e enxaguar por duas 
vezes os geis com água corrente. Guardar em geladeira e montar em suporte 
de acrílico no dia seguinte, ou fotografar e descartar os geis.

DICA DOS AUTORES: antes do preparo da solução de revelação, 
ligar a estufa para que esteja na temperatura de aproximadamente 38 
ºC quando for usá-la. 

SOLUÇÕES ESTOQUE

SOLUÇÃO G – tampão fosfato para revelação

REAGENTE VOLUME (1000 ml)
Na2HPO4 13,789 g
NaH2PO4 7,1628 g

Água destilada Conforme descrito acima

SOLUÇÃO H – alfa naftilacetato (1%) – revelação

REAGENTE VOLUME
Alfa Naftilacetato 0,300 g

Acetona 15 ml
Água 15 ml
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SOLUÇÃO I - revelação do gel

REAGENTE VOLUME
Solução G 100 ml
Fast Blue 0,1 g

Solução H  3 ml

SOLUÇÃO DE FIXAÇÃO

REAGENTES VOLUME
Álcool metílico 50 ml
Água destilada 50 ml
Ácido acético 10 ml

Após a �xação, o gel estará pronto e as amostras poderão facilmente ser 
visualizadas (Figura 40). Os geis podem ser montados em folhas de papel 
celofane (não pode conter plástico no celofane!) para serem arquivados no 
processo de triagem das amostras analisadas. Alternativamente, pode-se 
fotografar os geis com as amostras reveladas, armazenando as fotos em 
mídias eletrônicas e descartando os geis ou, ainda, simplesmente observar, 
anotar os resultados e descartar os geis.   

Para realizar o processo de montagem em celofane, deve-se molhar uma 
superfície limpa e plana com água e duas folhas de papel celofane vegetal, 
estas em bandeja com água (Figura 43A). Estender uma folha de celofane 
sobre placa de acrílico e depositar os geis (Figura 43B). Em seguida, 
colocar a outra folha de celofane por cima, cobrindo os geis, formando 
um envelope e evitando a formação de bolhas de ar entre as folhas (Figura 
43C). Preparar o gel para secagem, dobrando as extremidades das folhas de 
celofane e prendendo cada extremidade com prendedores de papel (Figura 
43D).
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6.2. Eletroforese em sistema horizontal ou contínuo

Para a realização da eletroforese de isoenzimas em sistema horizontal, 
a cuba utilizada é diferente do sistema vertical, podendo ser adaptada e 
confeccionada de acordo com o modelo proposto na Figura 44. O processo 
inicial de separação e maceração das fêmeas em tampão de sacarose + Triton 
X 100 é o mesmo do sistema vertical. Entretanto, algumas diferenças 
residem no preparo dos reagentes e dos geis, bem como na corrida da 

Figura 43. Montagem de geis em celofane. (A) Folha de celofane umidecida em 
bandeja de vidro; (B) Geis depositados em folha de celofane sobre placa de acrílico; (C) 
Envelopamento dos geis entre duas folhas de celofane; (D) Preparo dos geis para secagem.

Figura 44. Cuba de eletroforese horizontal (A); esquema de montagem da cuba com 
papel � ltro para condução da corrente elétrica (B). 
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eletroforese. A metodologia a seguir é adaptada de Carneiro & Almeida 
(2001). A seguir, a descrição do preparo das soluções utilizadas, bem como 
dos geis para o sistema horizontal.

SOLUÇÕES

SOLUÇÃO A – Tampão para cuba (volume de 1000 ml)

1,2 g de hidróxido de lítio (anidro) ou 2,1028 g de hidróxido de lítio 
(hidratado) 

11,89 g de ácido bórico

água destilada para completar 1000 ml

 

Pesar os reagentes separadamente, adicionar o lítio em 250 ml de água 
destilada, levar para agitar em agitador magnético e, depois de dissolvido, 
acrescentar o ácido bórico, agitando novamente. Completar o volume para 
1000 ml com água destilada, �ltrar a solução e armazená-la em frasco de 
vidro âmbar, em geladeira. A validade dessa solução é de cerca de 3 meses.    

 

SOLUÇÃO B - Tampão para o gel

6,2 g de Tris

1,6 g de ácido cítrico

água destilada para completar 1000 ml

Pesar os reagentes separadamente, adicionar o Tris em 250 ml de água 
destilada, levar para agitar em agitador magnético e, depois de dissolvido, 
acrescentar o ácido cítrico, agitando novamente. Completar o volume para 
1000 ml com água destilada, �ltrar a solução e armazená-la em frasco de 
vidro âmbar, em geladeira. A validade dessa solução é de cerca de 3 meses.    
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SOLUÇÃO C – Tampão para o gel (�nal)

100 ml de solução A

900 ml de solução B

 

Misturar as soluções A e B, �ltrar e armazenar em frasco de vidro âmbar 
em geladeira. A validade dessa solução é de cerca de 3 meses.    

GEL DE ACRILAMIDA

SOLUÇÃO D – Gel de migração 7%

Reagente 
Volume

100 ml 200 ml 500 ml
Acrilamida 6,65 g 13,30 g 33,25 g

Bis-acrilamida 0,35 g 0,70 g 1,75 g
Solução C 100 ml 200 ml 500 ml
TEMED 0,1 ml 0,2 ml 0,5 ml

SOLUÇÃO D – Gel de migração 6%

Reagente 
Volume

100 ml 200 ml 500 ml
Acrilamida 5,7 g 11,4 g 28,5 g

Bis-acrilamida 0,3 g 0,6 g 1,5 g
Solução C 100 ml 200 ml 500 ml
TEMED 0,1 ml 0,2 ml 0,5 ml

Pesar a acrilamida (em capela de exaustão de gases) e dissolver em 50% 
do volume desejado com a solução C, em agitador magnético. Acrescentar 
a bis-acrilamida, dissolvendo novamente, acrescentar o TEMED, acertar 
para o volume desejado, agitar manualmente, �ltrar e armazenar em 
geladeira em frasco de vidro âmbar. O prazo de validade dessa solução é de 
cerca de 15 dias.
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SOLUÇÃO E – persulfato de amônio 10%

Reagente 
Volume

20 ml 40 ml 80 ml
Persulfato de amônio 2 g 4 g 8 g

Água destilada 20 ml 40 ml 80 ml

 Dissolver o persulfato de amônio na água destilada, agitar com 
bastão de vidro e armazenar em geladeira. Não precisa �ltrar. O prazo de 
validade dessa solução é de cerca de 15 dias.

SOLUÇÃO CORANTE F – Azul de bromofenol 0,1%

0,1 g de azul de bromofenol

100 ml de água destilada 

 Pesar o azul de bromofenol e diluir em água destilada, em agitador 
magnético com aquecimento. Completar o volume para 100 ml. 

SOLUÇÃO G – Tampão fosfato para revelação

13,789 g de fosfato de sódio bibásico (Na2HPO4)

7,12628 g de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) 

Adicionar o fosfato de sódio bibásico em 250 ml de água destilada, 
agitar em agitador magnético. Separadamente, adicionar o fosfato de sódio 
monobásico em 250 ml de água destilada, agitar em agitador magnético. 
Depois de diluídas individualmente, colocar em balão volumétrico e 
completar o volume para 1000 ml com água destilada, agitar bem, �ltrar 
e armazenar em frasco de vidro âmbar em geladeira. O prazo de validade 
dessa solução é de cerca de 3 meses. 
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SOLUÇÃO H – α-naftilacetato 1%

0,300 g de α-naftilacetato 1%

15 ml de acetona

15 ml de água destilada 

 Misturar a acetona e a água destilada, adicionar o α-naftilacetato, 
mexer bem com um bastão de vidro e armazenar em frasco de vidro âmbar. 
Não precisa �ltrar. Não armazenar em geladeira.

SOLUÇÃO I – revelação do gel

100 ml de solução G

0,1 g de Fast Blue

3 ml de solução H 

Adicionar o Fast Blue à solução G e colocar para agitar em agitador 
magnético. Filtrar e acrescentar a solução H, agitando manualmente. Essa 
solução deve ser preparada no momento da utilização.

SOLUÇÃO DE FIXAÇÃO DO GEL

50 ml de álcool metílico

10 ml de ácido acético

50 ml de água destilada 

 Misturar o álcool com a água destilada em béquer, adicionar o 
ácido acético com auxílio de pipetador automático e agitar com bastão de 
vidro. Essa solução deve ser preparada no momento da utilização. 
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GEL DE MIGRAÇÃO

30 ml de solução D

0,3 ml de solução E

Em béquer, acrescentar a solução E à D e agitar rapidamente para não 
solidi� car. Despejar a solução obtida sobre as placas de vidro para gel já 
preparadas. Deixar solidi� car por 30 minutos, sem mexer nas placas e 
guardar em geladeira. 

A eletroforese é conduzida em refrigerador a 4 ºC em voltagem 
constante de 100 volts. A migração das amostras no gel é monitorada pelo 
deslocamento do corante de azul de bromofenol e a eletroforese deve ser 
interrompida quando o corante migrar 5 cm a partir dos poços, cerca de 3 
horas após o início da corrida. Após interrupção da eletroforese, o gel deve 
ser retirado das placas e passar pelos processos de revelação e coloração, 
conforme descrito para o sistema vertical, para subsequente observação 
(Figura 45). 

Figura 45. Fenótipos de esterase observados em populações de Meloidogyne paranaensis 
coletadas na cultura do café no Estado do Paraná. Eletroforese em sistema horizontal. J3* 
= M. javanica isolado de referência, P1 = M. paranaensis.
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6.3. Eletroforese utilizando a enzima malato desidrogenase 

(MDH)

O padrão eletroforético utilizando-se a enzima malato desidrogenase 
tem sido utilizado para a identi�cação de espécies de Meloidogyne que 
possuem padrões de esterase semelhantes, como M. exigua e M. naasi 
(Esbenshade & Triantaphyllou, 1990) e M. salasi e M. graminicola (Matos 
et al., 2018). Além disso, algumas populações de M. hapla não exibem 
atividade de esterase (Alonso & Alfenas, 2006). O processo descrito a 
seguir é o utilizado pelo laboratório de Nematologia do Cenargen. 

6.3.1. Preparo do meio de extração da MDH e obtenção 

das fêmeas

O tampão de extração da MDH, denominado Tampão de Trudgill, é 
preparado segundo metodologia descrita em Carneiro & Almeida (2001) 
e detalhada abaixo:

TAMPÃO DE EXTRAÇÃO (TRUDGILL)

0,1 g de Tris

20 g de sacarose ou glicerol

0,1 g de ácido ascórbico

0,1 g de hidrocloreto de cisteína

A solução deve ser homogeneizada em agitador magnético e mantida 
refrigerada. Aferir o pH com NaOH, mantendo em 8,0. As fêmeas extraídas 
individualmente, conforme descrito para o sistema vertical, devem ser 
transferidas para os tubos de extração contendo o tampão Trudgill, em 
gelo. Antes da aplicação em gel de poliacrilamida, as fêmeas devem ser 
maceradas com auxílio do êmbolo da pipeta de Hamilton.
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O gel utilizado na corrida e o tampão da cuba são os mesmos utilizados 
na técnica de esterase, descrita anteriormente. O tampão de revelação 
deve ser preparado de acordo com o protocolo descrito por Esbenshade & 
Triantaphyllou (1985) e detalhado abaixo:

SOLUÇÕES ESTOQUE

SOLUÇÃO A

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Carbonato de cálcio 10,6 g

Ácido málico L 1,34 g
Água destilada Para completar o volume para 100 ml

SOLUÇÃO B

REAGENTE VOLUME (100 ml)
Tris 6,06 g

Água destilada Para completar o volume para 100 ml
HCl Para aferir o pH (7,1)

Ambas as soluções precisam ser homogeneizadas em agitador magnético 
e devem ser mantidas sob refrigeração.

TAMPÃO DE REVELAÇÃO

10 ml da solução A

15 ml da solução B

50 mg de NAD+-ß (beta anidro) 

30 mg de NBT ou MTT

2 mg de PMS dissolvido em 26 ml de água destilada

50 ml de água destilada
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As soluções A e B devem ser colocadas em béquer, adicionando-se 
NAD+ß e NBT. Em seguida, o PMS dissolvido deve ser adicionado aos 
demais componentes no béquer. A solução � nal é fotossensível, devendo 
ser preparada em frasco de vidro âmbar. A solução deve ser mantida sob 
agitação magnética até completa dissolução dos produtos e obtenção de 
uma solução homogênea de coloração amarelo-gema. Toda a solução 
preparada deve ser utilizada para revelação das bandas, não serve para ser 
estocada. Deve ser preparada momentos antes de encerrar a corrida em gel.

O gel imerso em solução reveladora deve ser levado para incubação no 
escuro em estufa a 37 °C durante 15 minutos. As regiões com atividade 
enzimática de MDH aparecem em coloração azul anil em fundo azul claro 
(Figura 46). É possível também observar bandas acromáticas de atividade 
enzimática de superóxido desmutase (SOD) (Figura 46). 

A solução corante deve ser trocada por água, onde o gel permanecerá 
por 5 a 10 minutos, podendo ser montado entre folhas de celofane após 
esse período. A solução � xadora não deve ser utilizada nesse procedimento, 
pois resseca e retorce o gel, além de deixá-lo mais escuro.

Figura 46. Padrões de malato desidrogenase de Meloidogyne graminicola (Mdh N1a) e de M. 
javanica (Mdh N1) usado como referência.



92 | Métodos em Nematologia Agrícola – Dhalton Shiguer Ito, Daniela Sayuri Matunaga, Angelita 
Garbossi Silva, Orazilia França Dorigo, Andressa C. Z. Machado & Regina M. D. G. Carneiro

6.4. Interpretação dos perfis eletroforéticos

Uma vez obtidos os per� s eletroforéticos, também chamados 
comumente de bandas (da biologia molecular – proteínas fracionadas 
arranjadas de acordo com sua massa molecular em gel de agarose) ou, mais 
corretamente, de zimogramas (registro das diferentes faixas enzimáticas 
separadas eletroforeticamente de uma solução de enzimas), é necessária a 
sua interpretação. Geralmente o padrão utilizado é o da espécie M. javanica, 
com per� l de esterase J3 (Figura 47), para o cálculo da mobilidade relativa 
(Rm) dos zimogramas (Esbenshade & Triantaphyllou, 1990; Carneiro & 
Alemida, 2001). Os fenótipos enzimáticos encontrados são identi� cados 
por uma letra que corresponde à inicial do nome especí� co de cada espécie 
de nematoide (Exemplo: J = M. javanica e P = M. paranaensis) e um 

Figura 47. Representação esquemática de per� l eletroforético indicando os valores de 
mobilidade relativa (Rm) de cada espécie analisada, em função do padrão de comparação 
Meloidogyne javanica (J3), primeiro zimograma à esquerda. J3 = M. javanica, I3 = M. 
inornata, En4 = M. enterolobii, I1 = M. incognita e A2 = M. arenaria.
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número, que corresponde ao número de bandas (Exemplo: Est J3 = M. 
javanica e  Est P1 = M. paranaensis). Quando a espécie é atípica, coloca-se 
o nome da cultura em que foi identi�cada e o número de bandas que foi 
encontrado (Ex: Est Y3, espécie atípica de 3 bandas encontrada na cultura 
do yakon).  

Para o cálculo da Rm, deve-se considerar o ponto de partida da amostra, 
ou seja, o poço, e medir a distância que a amostra percorreu a partir 
desse ponto. O padrão J3 de M. javanica apresenta 3 zimogramas que 
são utilizados como comparativos para identi�cação das demais espécies. 
Deve-se realizar a medida do deslocamento do primeiro zimograma de M. 
javanica e atribuir a esse deslocamento o valor 1,0 (Figura 47); a partir desse 
zimograma, todos os demais são calculados, medindo-se o deslocamento de 
cada um e, por regra de três simples, atribuindo-se valores correspondentes, 
como observado na Figura 47. Para cada espécie descrita na literatura, 
poderão ser encontrados os per�s eletroforéticos e suas respectivas Rms, 
bastando comparação para chegar-se à correta identi�cação da espécie em 
análise.
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Coloração de Nematoides

Caio Felipe Borelli de Mattos
Andressa C. Z. Machado

A coloração de nematoides presentes no interior de tecidos radiculares 
ou foliares, bem como das massas de ovos externas às raízes produzidas 
por Meloidogyne spp., é ferramenta útil para complementar a avaliação de 
experimentos. As principais metodologias para coloração são descritas a 
seguir:  

 

7.1. Coloração de nematoides em tecidos radiculares com  

fucsina ácida (adaptado de Byrd et al., 1983) 

a. Cuidadosamente, separar as raízes do solo, utilizando-se balde com 
água corrente (Figura 48A e B);

b. Secar as raízes em papel absorvente e pesar (esse valor será importante 
para o cálculo do número de nematoides por grama de raízes, uma 
vez que diferentes repetições podem apresentar tamanhos diferentes do 
sistema radicular e a utilização apenas da quantidade total de nematoides 
poderia comprometer as comparações) (Figura 48C);

7

Figura 48. Etapas do processo de separação das raízes do solo. (A) Separação em balde 
com água; (B) Lavagem em balde com água limpa; (C) Pesagem das raízes.
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c. Em um béquer, colocar a raiz e adicionar solução de hipoclorito de 
sódio (Tabela 3), o su� ciente para submergir a raiz por inteiro (Figura 
49A); mexer durante 6 minutos, com auxílio de bastão, para melhor 
clari� cação;

d. Lavar a raiz sobre uma peneira (pode ser de 60 Mesh - o su� ciente 
para evitar perda de pedaços de raízes) com jatos d’água, a� m de retirar 
resíduos de hipoclorito, pois o mesmo pode interferir no processo 
de coloração (Figura 49B). Enxaguar o béquer, enchê-lo com água 
novamente e colocar a raiz já lavada nessa água, mantendo-a por, no 
mínimo, 15 minutos agitando esporadicamente;

e. Lavar novamente a raiz, buscando retirar por completo o hipoclorito, e 
descartar a água do béquer;

f. Voltar a raiz para o béquer. Colocar água su� ciente para cobrir a raiz, 
mas em volume conhecido de água, pois a quantidade de solução corante 
(Tabela 3, cap. 5, pág. 68) a ser acrescentada deve seguir a proporção de 
1:30 (1 ml de solução corante para 30 ml de água) (Figura 49C);

Figura 49. Preparo das raízes para coloração. (A) Lavagem sobre peneira; (B) Clari� cação 
das raízes em solução de hipoclorito de sódio; (C) Acréscimo da solução corante após 
clari� cação das raízes; (D) Béqueres com raízes em corante dispostos em prato do 
microondas para fervura.
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DICA DOS AUTORES: a solução corante deve ser adicionada 
pouco tempo antes de levar a raiz ao forno de microondas. Os 
béqueres com as raízes devem ser colocados nas margens do prato 
do microondas, para melhor visualização do momento de fervura 
e para que o calor seja distribuído uniformemente entre os mesmos 
(Figura 49D). A marcação do tempo deve iniciar a partir do início 
da fervura. A seguir, será descrito o tempo médio de fervura para 
algumas plantas, porém, é importante que seja veri�cado se o 
tempo foi su�ciente para coloração, pois este pode variar bastante 
entre as espécies de plantas e em função da espessura das raízes; essa 
veri�cação é feita fervendo-se uma raiz e montando-se lâmina para 
observação em microscópio de luz.

Tempo de fervura para algumas espécies vegetais:

•	 Soja/	algodão:	30	segundos	–	1	minuto

•	 Café:	1	minuto

•	 Arabidopsis sp.: 4 minutos

g. Após o tempo de fervura, deve-se aguardar aproximadamente 5 
minutos para o resfriamento das raízes. Despejar o conteúdo do béquer 
em peneira, lavar delicadamente a raiz com água corrente, voltá-la ao 
béquer e adicionar glicerina acidi�cada, em quantidade su�ciente para 
umedecer a raiz. 

h. Montar as lâminas logo em seguida ou, caso necessário, armazenar em 
câmara fria ou geladeira (em frascos com tampa). Entretanto, deve-se 
ressaltar que os nematoides perdem a coloração com o passar do tempo.

i. Para a montagem das lâminas, deve-se utilizar uma superfície de apoio, 
como uma placa de Petri, bisturi e pinça (Figura 50A). Repousar a raiz 
em papel absorvente durante alguns segundos para a retirada do excesso 
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de glicerina acidi� cada. Na placa de Petri, cortar a raiz em segmentos 
de mais ou menos o tamanho da lâmina, lembrando-se de deixar livre 
aproximadamente 1 cm em cada extremidade para fechá-la e identi� cá-
la. Dispor os pedaços da raiz na lâmina (Figura 50B), comprimir com 
outra lâmina e fechar cada extremidade com � ta adesiva transparente, 
envolvendo ambas as lâminas. Identi� car e observar em microscópio de 
luz (Figuras 50C e 51).

NOTA DOS AUTORES: Na metodologia descrita por Byrd et al. 
(1983), sugere-se o corte das raízes em segmentos de 1-2 cm, antes 
do início do processo de coloração, mas tal procedimento, além de 
aumentar o tempo para avaliação de experimentos com elevado número 
de repetições, di� culta o processo de lavagem das raízes, podendo levar à 

Figura 51. Nematoides coloridos com fucsina ácida. (A) Rotylenchulus reniformis em raiz 
de algodão; (B) Heterodera glycines em raiz de soja (foto de K. Lamberti; disponível em 
www.apsnet.org/).

A B

Figura 50. Preparo das lâminas com fragmentos de raízes coloridos. (A) Separação e 
corte em placa de Petri com auxílio de pinça e bisturi; (B) Disposição dos fragmentos em 
lâmina de microscopia; (C) Pratylenchus brachyurus colorido no interior de raiz de soja.
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perda considerável de fragmentos radiculares. De modo prático, obtêm-
se resultados satisfatórios colorindo a raiz inteira, particionando apenas 
no processo de montagem das lâminas.

DICAS DOS AUTORES: Byrd et al. (1983) descrevem como 
necessária a fervura das raízes já coloridas com glicerina acidi�cada, 
visando-se maior contraste entre o nematoide e as raízes. Contudo, 
é possível boa visualização dos nematoides em microscópio de luz 
sem a realização de tal procedimento, sendo, nesse caso, a glicerina 
utilizada apenas como forma de conservação da raiz.

Além dessas observações, geralmente nas metodologias descritas, para 
o processo de fervura das raízes, é recomendada a utilização de placas 
aquecedoras, ou outros tipos de aquecedores. Os autores utilizam 
o forno de microondas, pois agiliza o processo, possibilitando a 
coloração de maior quantidade de raízes em menor tempo.

Para a coloração de tecidos foliares, como para observação de espécimes 
de Aphelenchoides sp., agente causador da Soja Louca II (Meyer et al., 
2017), a pesquisadora da Epamig, Luciany Favoreto, recomenda que, 
após o término do processo de coloração, que segue exatamente o descrito 
para raízes, ao invés de acrescentar glicerina, voltar as folhas coloridas 
para solução de hipoclorito, conforme descrito na Tabela 4, deixando-
as submersas por cerca de 2 minutos, ou até que as folhas comecem a 
adquirir tom de verde opaco (deve-se monitorar tal processo, agitando-se 
cuidadosamente a solução, como descrito para a clari�cação das raízes).
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7.2. Coloração de massas de ovos de Meloidogyne spp. 

com Floxina B (Taylor & Sasser, 1978) 

a. Cuidadosamente, separar as raízes do solo, utilizando-se balde com 
água corrente (Figura 48A e B);

b. Colocar as raízes em um béquer ou frasco contendo solução de Floxina 
B (15 ml de Floxina B dissolvidos em 1 litro de água destilada) e deixá-
las submersas por cerca de 15 a 20 minutos; 

c. Após esse período, lavar cuidadosamente as raízes em água corrente para 
remover o excesso do corante. Observar as massas de ovos coloridas, 
aderidas ao sistema radicular (Figura 52).

7.3. Coloração de massas de ovos de Meloidogyne spp. 

com Fucsina ácida (Silva et al., 1988)

a. Cuidadosamente, separar as raízes do solo, utilizando-se balde com 
água corrente (Figura 48A e B);

TABELA 4. Reagentes e respectivas quantidades necessárias para o preparo de soluções para 
coloração de nematoides presentes no interior de raízes com fucsina ácida.
Reagente Quantidade

Solução de hipoclorito de sódio

Água 50 ml
Hipoclorito de sódio (2,5 % de cloro ativo) 30 ml
Solução Corante

Água destilada 75 ml
Ácido acético 25 ml
Fucsina ácida 0,35 g
Solução de glicerina acidi�cada

Glicerina PA 1 litro
Ácido clorídrico (5M) 13 ml
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b. Colocar as raízes em béquer ou frasco contendo 1 ml de solução corante       
(75 ml de água destilada + 25 ml de ácido acético glacial + 0,35 g de 
fucsina ácida) diluída em 30 ml de água por cerca de 10 minutos;

c. Após esse período, lavar cuidadosamente as raízes em água corrente para 
remover o excesso do corante. Observar as massas de ovos coloridas, 
aderidas ao sistema radicular.

7.4. Coloração de nematoides no interior de raízes, ovos 

e massas de ovos de Meloidogyne spp. com corantes da 

indústria alimentícia  

Damasceno et al. (2016) veri� caram que massas de ovos em raízes 
infectadas por M. javanica foram e� cientemente coloridas com os corantes 
Ponceau 4R com vermelho e Ponceau 4R com azul brilhante, sendo bons 
substitutos para a Floxina B ou a fucsina ácida (Figura 53). Segundo Rocha 
et al. (2005), resultados satisfatórios também foram obtidos quando da 
coloração de nematoides com sucos disponíveis no mercado à base do 
corante Bordeaux, em concentração de 1%. Esta metodologia tem a grande 
vantagem de baratear o custo do processo de coloração de nematoides em, 

Figura 52. Massas de ovos de Meloidogyne incognita em raízes de tomate coloridas com 
Floxina B.
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aproximadamente, 99%. A seguir, a metodologia proposta por Rocha et al. 
(2005) descrita em detalhes.

a. Preparar uma solução aquosa com 1% de produto comercial contendo 
vermelho Bordeaux;

b. Lavar cuidadosamente as raízes em água para eliminar o solo aderido;

c. Colocar as raízes em béquer contendo 500 ml da solução corante por 
20 minutos;

d. Remover as raízes da solução e colocá-las em água por 15 minutos para 
remover o excesso de corante;

e. Secar as raízes com papel absorvente por 10 minutos, para absorção do 
excesso de água, permitindo a visualização das massas de ovos coloridas;

f. Para coloração de ovos, adicionar 1 ml de sus pensão contendo os ovos 

Figura 53. Massas de ovos de Meloidogyne javanica em raízes de tomate coloridas com 
diferentes corantes alimentícios. (A) Ponceau 4R com vermelho 40, na concentração de 
1,0%; (B) Ponceau 4R com azul brilhante, na concentração de 1,0%; (C) Erythrosina 
com Bordeaux e azul brilhante, na concentração de 5,0%; (D) Tartrazina com amarelo 
sunset, na concentração de 5,0%; (E) Tartrazina com azul brilhante, na concentração de 
5,0%; (F) Floxina B (extraído de Damasceno et al., 2016).
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Figura 54. (A-D) ovos e massas de ovos coloridas de Meloidogyne incognita em raízes de 
tomate. (A) Floxina B; (B) bordeaux arti� cial e tartrazine; (C) fucsina ácida; (D) bordeaux 
arti� cial e azul índigo; (E-H) juvenis e fêmeas em raízes de soja; (E-F) fucsina ácida; (G-
H) bordeaux arti� cial e azul índigo (extraído de Rocha, 2007).

em 20 ml de solução corante em tubo de vidro;

g. Ferver em banho-maria a 100 oC por 20 minutos;

h. Após esfriar em temperatura ambiente, a suspensão deve ser passada por 
membrana Millipore de 11 mm para remoção do corante;

i. Os ovos devem ser coletados em água para observação;

j. Para os nematoides presentes no interior das raízes, após lavar as raízes e 
clareá-las com solução de hipoclorito de sódio a 1,5% por 20 minutos, 
lavar as raízes em água para remover o excesso de hipoclorito e colocá-
las em solução corante;

k. Ferver em banho-maria a 100 oC por 5 minutos;

l. Deixar esfriar em temperatura ambiente, lavar as raízes em água e 
recolher em solução de glicerina a 50%, deixando as raízes nesta por 
24 horas;

m. Montar as raízes em lâminas de microscopia, como descrito 
anteriormente e observar os espécimes coloridos (Figura 54).
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Cortes Histopatológicos

Luciana Harumi Shigueoka
Lucas Yuuki Arita

Patrícia Meiriele Marini
Orazilia França Dorigo

Para os estudos histológicos em Nematologia, é requerida a capacidade 
de preparar �nas secções de tecidos radiculares infectados com um mínimo 
de distorção. Os cortes dos tecidos contendo nematoides e estruturas 
modi�cadas incitadas pelos mesmos são utilizados para a visualização de 
detalhes relevantes da histopatologia envolvida nessas interações, bem 
como para estudos de resistência de plantas frente a tais �toparasitas. 
Geralmente utilizadas para visualização de interações entre �tonematoides 
sedentários, pela formação de células gigantes nutridoras dos nematoides 
e galhas radiculares facilmente detectáveis, as secções radiculares podem 
ser utilizadas, no entanto, também para o estudo de outras interações, 
inclusive para nematoides migradores. Entretanto, o método torna-se 
mais trabalhoso nesse caso, pela ausência de indicativos da presença desses 
nematoides no interior dos tecidos radiculares, que poderiam guiar para o 
local de realização dos cortes histológicos. Neste capítulo, será descrita a 
metodologia de preparação de cortes histopatológicos baseada no trabalho 
de Pegard et al. (2005). 

Inicialmente, visando à obtenção de cortes histopatológicos de 
fragmentos de raízes, são necessários os preparos de soluções do tampão 
fosfato e, em seguida, do �xador. Após isso, as raízes são desidratadas com 
solução de etanol, in�ltradas com resina e emblocadas para realização dos 
cortes. Seguem descrições detalhadas dos métodos empregados nessas 
etapas.

8
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8.1. Preparo do tampão fosfato 

O tampão fosfato é composto pela mistura da solução A (Fosfato de 
sódio dibásico) com a solução B (Fosfato de sódio monobásico). Para o 
preparo da solução A, são utilizados 5,7 g de Na2HPO4, dissolvidos em 200 
ml de água ultrapura*. Para a solução B, são utilizados 4,8 g de NaH2PO4, 
dissolvidos em 200 ml de água ultrapura. O pH da solução tampão fosfato 
(solução A + B) 0,2M deve ser 7,0. Para o preparo da solução com pH 7,0 
(0,2M), são misturados 30,5 ml da solução A com 19,5 ml da solução B. 

Vale ressaltar que o período de armazenamento das soluções A e B em 
geladeira é curto, em média de 15 dias, uma vez que podem apresentar 
crescimento fúngico com facilidade.  

NOTA DOS AUTORES: água ultrapura é aquela obtida por 
processos de puri�cação que envolvem etapas sucessivas de �ltração 
e desionização para obter pureza convenientemente caracterizada em 
termos de resistividade. Geralmente é conhecida como água milli-Q, 
em função da marca comercial criada pela Millipore Corporation para 
descrever a água ultrapura. Os puri�cadores Milli-Q são capazes de 
produzir água pura o su�ciente para obtenção de reprodutibilidade 
e precisão em partes por milhão (ppm). 

8.2. Preparo do fixador

O �xador é obtido pelo preparo da solução de paraformaldeído a 8%, 
na qual são adicionados glutaraldeído a 3% e tampão fosfato 0,2M. 
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Para a solução de paraformaldeído, são adicionados 0,32 g de 
paraformaldeído em 3,5 mL de água ultrapura sob agitação a 60ºC. 
Durante essa agitação, é adicionado NaOH 1M, gota a gota, para auxiliar 
na dissolução do paraformaldeído, até que a solução se torne límpida. 
O pH da solução também é medido sob agitação; com auxílio de uma 
micropipeta, é adicionado HCl (0,5M), pouco a pouco, até atingir o pH 
7,0. A solução é vertida em proveta e o volume é completado com água 
ultrapura até atingir 4 ml. Essa solução de paraformaldeído a 8% deve ser 
utilizada em até 3 dias.

Para preparar 8 ml do �xador, em um béquer, são adicionados 4 
ml de tampão fostato 0,2M e 1,040 ml de água ultrapura, os quais são 
homogeneizados com agitador magnético. Sob agitação, são acrescentados 
960 µl de glutaraldeído (25%) e, por último, são adicionados 2 ml de 
paraformaldeído, gota a gota.

Como são preparados 8 ml do �xador, utilizando-se ampolas de 
glutaraldeído a 25% (0,96 ml ou 960 µl), a concentração �nal do 
glutaraldeído no �xador será de 3%. 

O �xador pode ser preparado um dia antes do seu uso.

8.3. Preparo dos tecidos radiculares para os cortes 

As raízes das plantas devem ser cuidadosamente lavadas e delas separados, 
ao estereoscópio, os segmentos contendo engrossamentos ou galhas de 
aproximadamente 3 mm, com o auxílio de bisturi e pinça. Os segmentos 
de raízes selecionados são, então, colocados em siracusa com água destilada, 
para eliminação de eventuais resíduos. Em seguida, com pincel no 2, os 
segmentos são coletados um de cada vez e secos em papel-toalha. Após 
a secagem, cerca de 20 segmentos são colocados em microtubos de 1,5 
ml, imersos em 1 ml de �xador, preparado como descrito em 5.2. Estes 
são mantidos em repouso por 24 horas em geladeira, ou à temperatura 
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ambiente por 24 horas, sob agitação em um rotator (os autores deixam no 
rotator) (ver Figura 55 e notar que o mesmo não é de marca comercial, mas 
fabricado por empresa metalúrgica).  

Após 24 horas, é retirada a solução � xadora das amostras, com auxílio 
de uma pipeta de Pasteur, mantendo um pouco de solução no microtubo 
para não deixar as raízes descobertas. Adicionar 1 ml de tampão fosfato 
0,1M nas amostras e agitar por 30 minutos no rotator. Após isso, é retirado 
o tampão fosfato, mantendo um pouco de solução no microtubo, sendo 
novamente adicionada a mesma concentração do tampão fosfato 0,1M e 
agitado por 30 minutos no rotator. Caso necessário, os microtubos podem 
ser armazenados na geladeria. 

8.4. Desidratação das raízes com solução de etanol

Na sequência, as amostras deverão ser desidratadas em etanol (10, 30, 
50, 70, 80, 90 e 100%) e impregnadas em resina Technovit 7100 (Kulzer 
Friedrichsdorf, Alemanha), de acordo com o protocolo do fabricante. 

Para o preparo das soluções 10, 30, 50 e 70%, é utilizado álcool 
comercial 92,8%, enquanto que, para 80, 90 e 100%, o álcool absoluto. 

É retirada a solução de tampão fosfato a 0,1M das amostras e adicionado 

Figura 55. Rotator de amostras. (A) Vista frontal; (B) Vista lateral. Fabricação: NIMA 
Indústria e Comércio de Máquinas LTDA ME (Piracicaba, SP).
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1 ml de solução a 10% de etanol, a qual é submetida à agitação por 20 
minutos no rotator. Em seguida, a solução é retirada cuidadosamente e 
novamente é adicionado etanol a 10%. Repetir o mesmo procedimento 
para as soluções a 30, 50, 70 e 80% de etanol. Quando nas soluções de 90 
e 100% de etanol, realizar esse mesmo procedimento três vezes para cada 
solução, por 20 minutos sob agitação no rotator. 

Após o processo de desidratação com etanol, as amostras são mantidas 
em temperatura ambiente. Se necessário, o processo pode ser interrompido 
somente quando é adicionado etanol a 70% pela primeira vez (armazenar 
na geladeira), ou quando é adicionado etanol a 100% pela terceira vez 
(armazenar à temperatura ambiente).

 

8.5. Infiltração 

Após a desidratação em etanol 100%, não é retirado o etanol para iniciar 
a in�ltração. Entretanto, antes de iniciar essa etapa, o volume da suspensão 
no microtubo deve ser reajustado para 1 ml com etanol 100%. Em seguida, 
adicionar três gotas de resina base Tecnovit em cada amostra e colocar sob 
agitação por quatro horas. Após o término desse período, retirar 1/3 da 
solução (0,33 ml) com uma pipeta semi-automática e adicionar o mesmo 
volume (0,33 ml) de resina base; agitar por 4 horas. Esse procedimento 
de retirar 0,33 ml da solução e de adicionar 0,33 ml de resina base, sob 
agitação, é repetido mais duas vezes.

Na próxima etapa, é retirada ½ da solução (0,5 ml) e adicionada a 
mesma quantidade (0,5 ml) de resina base, e colocada sob agitação por 4 
horas. Esse procedimento é repetido mais duas vezes. Se não for possível 
dar continuidade ao método, após essa etapa as amostras devem ser 
armazenadas em geladeira.

Na sequência, retirar ¾ da solução (0,75 ml) e adicionar a mesma 
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quantidade de resina base, colocando sob agitação por 4 horas. Esse 
procedimento é repetido por mais duas vezes. 

Após, é necessário preparar a solução 1 de resina base com hardener I a 1% 
(reagentes fazem parte do “kit” da resina Tecnovit). A quantidade dessa solução 
dependerá do número de amostras. Por exemplo, se precisar de 100 ml de solução, 
é adicionado 1 g de hardener I em 100 ml de resina base, e homogeneizado com 
agitador magnético, até a dissolução completa. Essa solução deve ser armazenada 
na geladeira. 

Retirar ¼ da solução (0,25 ml) da amostra e adicionar a mesma 
quantidade da solução 1, colocando sob agitação por 4 horas. Esse 
procedimento é repetido mais uma vez. 

Após o processo acima, retirar ½ da solução (0,5 ml) da amostra e 
adicionar a mesma quantidade de solução 1, colocando sob agitação por 4 
horas, sendo esse procedimento repetido mais uma vez. 

Na última etapa, é retirada quase toda solução das amostras, mantendo 
uma alíquota da solução no microtubo para não deixar as raízes descobertas. 
Após isso, é adicionada a mesma quantidade de solução 1 que foi retirada, 
colocando sob agitação por 4 horas, sendo esse procedimento repetido 
mais uma vez. 

Após a �nalização das trocas de soluções, colocar os microtubos com 
a tampa aberta em uma capela com a exaustão ligada e deixar por, no 
mínimo, 4 horas para retirar toda umidade. Após isso, os microtubos são 
tampados e armazenados a 4 °C. 

8.6. Emblocamento

Para o emblocamento das amostras, é necessário preparar a solução 2 
(solução 1 + hardener II a 13,33%, também constantes do “kit” da resina). 
A quantidade da solução 2 dependerá do número de amostras. Por exemplo, 
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se precisar de 17 ml de solução 2, são adicionados 2 ml de hardener II em 
15 ml de solução 1, homogeneizando em agitador magnético. Após isso, 
a solução 2 é mantida no gelo para não endurecer e deve ser utilizada 
imediatamente.

Para emblocar, 3 a 4 segmentos de raízes que estavam nos microtubos 
de 1 ml são transferidos para microtubos de 200 µl, com auxílio de pincel 
no 2 e palito de dente, sendo identi�cados de acordo com as amostras 
correspondentes. Antes de transferir os segmentos de raízes, são colocados 
10 µl da solução 2 no microtubo de 200 µl. Após a transferência dos 
segmentos, é adicionada a solução 2 até completar totalmente o volume 
do microtubo de 200 µl, o qual é tampado e deixado em repouso para a 
resina endurecer, por 24 horas em temperatura ambiente.

Após a resina endurecer, o microtubo é cortado cuidadosamente com 
lâmina de bisturi, para retirar a amostra emblocada, sem dani�cá-la. 
Colocar a amostra em placas de Petri de acrílico (tamanho 60 x 10 mm) 
dentro de uma caixa plástica Gerbox, com sílica gel azul 4-8 mm ou em 
dessecador, para retirar toda umidade, por, pelo menos, três dias, antes de 
cortá-las. Quando as amostras forem cortadas, é preciso retirar somente as 
que serão manuseadas, as quais devem ser cortadas o mais rápido possível, 
pois a resina Tecnovit 7100 é higroscópica. Para tanto, é preferível que a 
temperatura do ambiente seja regulada para 18 ºC. 

Os segmentos são seccionados em micrótomo (cortes de 5 µm), como 
o apresentado na Figura 56A, da marca Lupetec MRP 2015, ou em 
ultramicrótomo (Leica Ultracut UCT), com espessura de 2 µm. Em lâmina 
para microscopia, são colocadas 3-4 gotas de água destilada, sendo que, 
em cada gota, são colocados de 4 a 5 cortes. Essas lâminas são colocadas 
em chapa aquecedora a 50 ºC, para secagem da água e �xação dos cortes 
(Figura 56B). Em seguida, são adicionadas gotas de solução de azul de 
toluidina (0,5%), sobre os cortes. Após aproximadamente 5 segundos, o 
corante é descartado e o excesso é retirado em água, com auxílio de uma 
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Figura 56. Visão frontal de micrótomo contendo microtubo com amostra emblocada 
para realização de corte histológico (A). Lâminas de microscopia com cortes depositados 
em gotas para secagem em placa aquecedora (B). Lâmina de microscopia com cortes 
histológicos � xados e coloridos (C).   

pisseta, lavando-se o lado da lâmina oposto aos cortes (a água escorrerá e 
lavará o excesso de corante dos cortes, evitando-se, dessa maneira, que os 
mesmos sejam retirados da lâmina). Após, as lâminas são colocadas para 
secar em papel toalha com os cortes para baixo, sem pressionar a lâmina 
no papel. Os cortes histopatológicos (Figura 56C) são observados em 

Figura 57. Secções histológicas de raízes de Hevea brasiliensis infestadas por Meloidogyne incognita. 
(A) Secção longitudinal mostrando células gigantes induzidas pelo nematoide e a intersecção do 
xilema com os vasos do � oema; (B) Secção transversal mostrando a formação de raiz lateral a 
partir da galha (n = nematoide, cg = célula gigante, mo = massa de ovos, rl = raiz lateral); (C) 
Secção transversal de cultivar resistente mostrando parede celular ligni� cada e composto fenólico 
ao redor do nematoide (barra = 10 µm); (D) Secção longitudinal de cultivar resistente mostrando 
o acúmulo de compostos fenólicos em vacúolos (n = nematoide, v = vacúolo, cf = composto 
fenólico) (barra = 30 µm) (adaptado de Fonseca, 1996).
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Figura 58. Interação compatível das cultivares de aveia branca URSFAPA Slava e URS Torena 
inoculadas com Meloidogyne incognita em microscopia de � uorescência (UV) e de luz. (A) J2/J3 
alimentando-se de protuberantes células nutridoras aos 15 DAI; (B) cenócito granuloso aos 18 
DAI; (C) fêmea com massa de ovos aos 22 DAI na URS Torena; (D) células gigantes e J3/J4 aos 
22 DAI na URS Torena; (E) J3/ J4 na URS FAPA Slava aos 22 DAI; (F, G) fêmea madura aos 28 
DAI; (H) nematoides em diferentes estádios de desenvolvimento, aos 30 DAI. Ne= nematoide, 
Cg= células gigantes. (Fonte: Marini et al., 2016).

microscópio de luz e as lâminas são armazenadas em caixas porta-lâminas 
para posterior observação (Figuras 57 e 58). 
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Para o preparo do corante azul de toluidina a 0,5%, são dissolvidos 5,0 g 
de borato de sódio em 80 ml de água destilada, em agitador magnético com 
aquecimento. Após a dissolução, é adicionado 0,5 g de azul de toluidina, 
agitando-se por 30 minutos. O volume é completado para 100 ml de água 
destilada e homogeneizado com agitador magnético, com aquecimento, 
por mais 30 minutos. A solução é �ltrada em papel �ltro antes do uso. O 
corante é mantido em vidro âmbar sob temperatura ambiente.



Preparo de Nematoides para Observação 
na Microscopia Eletrônica de Varredura

Andressa C. Z. Machado

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta 
interessante para utilização no estudo de caracteres morfológicos de 
nematoides, sendo especialmente importante nos casos de trabalhos 
taxonômicos tratando da descrição de novas espécies ou da variabilidade 
morfológica entre populações (Baldwin & Powers, 1987; Eisenback, 1985; 
Hirschmann, 1983). 

Entre as características morfológicas mais úteis aos estudos taxonômicos 
reveladas pela MEV, incluem-se as da região anterior, em particular da 
região labial, além de detalhes da região posterior, de outras partes e da 
superfície do corpo do nematoide (Hirschmann, 1983). Também é útil 
para a visualização da morfologia de ovos e de órgãos dissecados do corpo, 
incluindo estiletes (Eisenback & Rammah, 1987), espículos (Rammah & 
Hirschmann, 1987) e espermatozoides (Eisenback, 1985), bem como de 
diversos tipos de tecidos (Abrantes & Santos, 1989). É importante destacar 
que o preparo para visualização e estudo de espécimes e de suas estruturas 
externas e internas através de MEV referente a um determinado gênero 
de nematoides não pode ser diretamente extrapolado para os demais, uma 
vez que existem particularidades anatômicas que requerem procedimentos 
diferenciados; isso pode acontecer, eventualmente, inclusive entre espécies 
de um mesmo gênero. 

Em geral, a sequência para preparo dos espécimes a serem observados 
sob MEV inclui: 1) limpeza dos espécimes; 2) �xação; 3) desidratação; 4) 
secagem; 5) montagem sobre um porta-espécime metálico; 6) metalização 
do espécime; 7) observação e documentação. A etapa de preparo dos 

9
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espécimes sem dúvida é a mais importante e determinante para o sucesso 
da observação das características desejadas.  

Todos os passos envolvidos serão, portanto, descritos a seguir, tomando-
se como base, para maior facilidade, o material didático distribuído durante 
o 1º Curso de Microscopia Eletrônica de Varredura de Fitonematoides, 
ministrado pelo Dr. Jaime Maia dos Santos, sob a coordenação do professor 
Eliot W. Kitajima, no núcleo de Microscopia Eletrônica da ESALQ/USP 
(Santos, 2002). 

9.1. Limpeza dos espécimes

Como um dos focos das observações em MEV são os detalhes 
estruturais da superfície dos espécimes, sua integridade e limpeza são 
essenciais.  Para a adequada limpeza, vários processos são recomendados, 
desde a lavagem em água, solução salina ou tampões, até métodos mais 
elaborados, como ultrassom ou utilização de enzimas. É recomendável 
que se busque na literatura o processo mais adequado para a espécie em 
que se irá trabalhar e, caso trate-se de situação inédita, adaptações dos 
processos mais comumente utilizados podem ser necessárias. Salienta-se, 
nesse ponto, que o conhecimento prévio detalhado sobre a anatomia da 
espécie a ser observada em MEV pode colaborar bastante para a elaboração 
do protocolo de preparo mais adequado, além de auxiliar sobremaneira na 
interpretação dos resultados obtidos.

9.2. Fixação

Por �xação, entende-se o processo de imobilizar todas as moléculas que 
compõem a amostra, preservando a estrutura �na das células e evitando 
ao máximo as alterações e distorções que possam ocorrer durante as etapas 
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de preparo subsequentes. É uma etapa crítica, pois a �xação tem que 
ser realizada de modo que, no espécime �xado, a aparência do que será 
observado seja a mais próxima possível do estado in vivo. 

São descritos dois tipos de �xação, a química, que utiliza substâncias 
para matar e �xar o tecido, e a mecânica, que utiliza o congelamento rápido 
para se obter a estabilidade das estruturas. No primeiro caso, as substâncias 
utilizadas são referidas como �xadores, que podem ser coagulativos e não-
coagulativos, sendo os não-coagulativos mais indicados para a maioria dos 
estudos de nematoides em MEV, em função do aspecto granuloso que 
pode resultar nos espécimes pelo uso dos coagulativos.

Alguns �xadores bastante utilizados em microscopia óptica, como o 
formaldeído, têm utilização restrita na MEV (o formaldeído é recomendado, 
basicamente, para estudos imunocitoquímicos). Os �xadores usualmente 
empregados em MEV incluem glutaraldeído, tetróxido de ósmio e 
acroleína, pois formam ligações cruzadas com as moléculas que compõem 
os espécimes, contribuindo para sua estabilidade estrutural, além de não 
promoverem coagulação do conteúdo celular.

Temperatura, pH, velocidade de penetração do �xador, balanço iônico 
e concentração do �xador são caraterísticas que podem in�uenciar na 
qualidade da �xação. Para MEV, por exemplo, �xadores mais isotônicos, 
que evitam o choque osmótico nas camadas super�ciais do espécime, 
são mais indicados. Nesse sentido, a solução tampão também deve ser 
escolhida adequadamente. Choques de temperatura também podem alterar 
a anatomia externa dos espécimes; recomenda-se, portanto, trabalhar em 
temperatura constante. O pH também deve permanecer constante durante 
o processo, uma vez que alterações no pH podem modi�car drasticamente 
as células, pela ação nas proteínas celulares.

É recomendado por Santos (2002) que materiais de origem animal 
sejam �xados em glutaraldeído a 3%, em solução de cacodilato de sódio 
(ou fosfato de sódio) 0,1 M e pH 7,2 a 7,4, em temperatura de 5 a 8 ºC 
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(geralmente o processo é realizado dentro de refrigeradores). Para materiais 
de origem vegetal, recomenda-se glutaraldeído a 3% em solução de 
cacodilato de potássio 0,05 M e pH de 7,2 a 7,4, também no refrigerador. 
Deve-se evitar a utilização de solução tampão à base de sais sódicos para 
�xação de materiais vegetais. 

Vale destacar que o cacodilato de sódio contém arsênico, que é 
extremamente tóxico e cuja utilização deve ser cuidadosa, sempre com os 
equipamentos de proteção individual necessários. Os tampões à base de 
fosfato são menos perigosos, porém podem ser facilmente contaminados 
com outros organismos, particularmente fungos.  

Além disso, o tempo necessário para �xação de material vegetal é maior 
que aquele recomendado para material de origem animal. A recomendação 
do tempo necessário para �xação varia de material para material; portanto, 
assim como para o processo de lavagem, a literatura pode fornecer 
indicações mais precisas para o espécime em estudo.

Após a �xação em glutaraldeído, recomenda-se a lavagem do material 
em solução tampão pura por 5 a 6 vezes consecutivas, em intervalos de 15 
minutos. Salienta-se que a manutenção do material em solução �xadora 
por período maior de tempo que aquele recomendado ou mesmo a lavagem 
excessiva em solução tampão pode remover moléculas de lipídios não 
�xadas. Segue-se uma etapa de pós-�xação em tetróxido de ósmio a 2%, 
na mesma solução tampão e temperatura, por 1 ou 2 horas, no mínimo. 
O material �cará escuro com esse processo. Em seguida à pós-�xação, a 
amostra é novamente lavada em solução tampão, por 4 vezes, para seguir-
se com o processo de desidratação. 

9.2.1. Preparo de tampões e fixadores

	Tampão de cacodilato de sódio: a solução tampão de 0,1 M de 
cacodilato de sódio é feita misturando-se 21,4 g de cacodilato de sódio, 
ou 15,5 g de cacodilato de sódio anidro, com volume de água destilada 
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su�ciente para completar 500 ml. O pH do tampão pode ser ajustado 
com o acréscimo de ácido hidroclorídrico (em capela de exaustão de 
gases!). Vale reiterar que o cacodilato de sódio contém arsênio e deve 
ser manuseado com extremo cuidado, sempre em capela de exaustão de 
gases. Tal preparação deve ser armazenada refrigerada. O pH do tampão 
armazenado irá descrescer durante o período de armazenamento, portanto, 
é importante reajustar o pH a cada utilização.

	Tampão de fosfato de sódio: uma solução estoque de fosfato de 
sódio 0,2 M é feita com a combinação de fosfato de sódio monobásico e 
dibásico. Misturar 26,85 g de fosfato de sódio monobásico à água destilada 
(completar o volume para 500 ml). Em uma solução separada, adicionar 
13,80 g de fosfato de sódio dibásico à água destilada, também completando 
o volume para 500 ml. A solução de trabalho do tampão fosfato 0,1 M é 
ajustada para o pH desejado pela combinação de diferentes volumes de 
tampões de sódio monobásico e dibásico, conforme descrição abaixo, 
adicionando-se água destilada para completar 100 ml. Todas as soluções 
devem ser armazenadas em geladeira e ser descartadas assim que se detectar 
algum contaminante.

Tampão de fosfato de sódio 0,2 M
pH Monobásico Dibásico
6,8 25,5 ml 24,5 ml
7,0 19,5 ml 30,5 ml
7,2 14,0 ml 36,0 ml

	Glutaraldeído: no geral, solução concentrada de glutaraldeído 70% 
é encontrada para comercialização. Em capela de exaustão de gases, o 
glutaraldeído concentrado é adicionado à quantidade necessária de tampão 
até a obtenção da concentração desejada, conforme descrito abaixo. O 
glutaraldeído deve ser manuseado com cautela, sempre utilizando luvas e 
em capela de exaustão de gases.
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Concentração Tampão Glutaraldeído 70%
2% 68,0 ml 2 ml
3% 44,7 ml 2 ml
4% 33,0 ml 2 ml

	Formaldeído: uma solução aquosa de formaldeído 10% é feita com 
paraformaldeído em pó para garantir uma solução de trabalho sem mentol. 
Em capela de exaustão de gases, dissolver 10 g de paraformaldeído em pó 
em 100 ml de água, aquecendo a 60 ºC para auxiliar na dissolução do pó. 
Adicionar hidróxido de sódio 1,0 N gota a gota até que a solução clari�que. 
Essa solução deve ser refrigerada antes da sua utilização e armazenada 
também sob refrigeração, em recipiente de vidro bem fechado. Quando 
um precipitado se formar, a solução deve ser descartada.

	Formaldeído/ glutaraldeído: realizar uma mistura de formaldeído 
2% / glutaraldeído 4% pela adição de 3,5 ml de paraformaldeído aquoso 
10% e 2,0 ml de glutaraldeído 70% a 33 ml de solução tampão 0,1 M.

	Tetróxido de ósmio: ósmio puro 2% é comercializado na forma de 
cristais. Em função da demora de dissolução dos cristais, essa solução deve 
ser preparada no dia anterior à utilização. O ósmio reage rapidamente com 
qualquer material orgânico. Todos os recipientes a serem utilizados devem 
ser limpos com água e sabão, com solução ácida e secos ao ar. Em capela de 
exaustão de gases e utilizando luvas e óculos de proteção, misturar 1 g de 
tetróxido de ósmio a 50 ml de tampão em recipiente devidamente limpo. 
Pode-se apressar a dissolução dos cristais através da utilização de ultrassom. 
A solução pode ser armazenada em geladeira em recipiente de vidro bem 
tampado, mas algum escape de vapores pode ocorrer, devendo-se tomar 
bastante cuidado. 
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9.3. Desidratação

A remoção da água da amostra a ser examinada é muito importante, uma 
vez que materiais biológicos são muito ricos em água e a volatilização da 
água contida em seu interior traria sérios riscos ao microscópio eletrônico, 
já que sua coluna opera em alto vácuo. Além disso, a própria topogra�a do 
espécime pode ser distorcida pelo excesso de água. Justamente para evitar 
danos ao espécime, a desidratação deve ser um processo lento e gradual. 

De maneira geral, é realizada com a utilização de álcool etílico (gelado) 
ou acetona gelada (para Pratylenchus spp.), através da série gradual: 30, 50, 
70, 80, 90, 95 e 100%. Se o processo precisar ser interrompido por qualquer 
razão, é recomendado que seja na concentração de 70%, mantendo a 
amostra na geladeira. Materiais de origem animal são mantidos de 20 a 
30 minutos em cada uma dessas soluções, enquanto que materiais vegetais 
podem demandar até 8 horas. Além disso, o processo deve ser realizado 
sempre a frio (5 ºC) e o último passo (100%) deverá ser repetido 2 vezes, 
à temperatura ambiente.  

9.4. Secagem 

A secagem dos espécimes é necessária para remover os �uidos inter e 
intracelulares remanescentes nas amostras �xadas e desidratadas. Os dois 
métodos mais comuns para secagem de nematoides para MEV, secagem ao 
ponto crítico e secagem em nitrogênio líquido, produzem praticamente os 
mesmos resultados. Dessa forma, pela facilidade de obtenção de nitrogênio 
líquido, além do menor custo e menor di�culdade de operação, essa forma 
acaba sendo a mais utilizada, especialmente para espécimes delicados. 

O princípio dessa técnica é que o espécime é rapidamente congelado 
e o gelo é sublimado do espécime em baixa temperatura e alto vácuo. 
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Quando o gelo é completamente vaporizado, retorna-se a amostra para 
a temperatura ambiente, em estado seco. Algumas desvantagens incluem 
a formação de cristais de gelo, que podem distorcer ou destruir detalhes 
estruturais da superfície do espécime, e o tempo requerido para secagem, 
que pode ser excessivamente longo para uma única amostra. A adição 
de substâncias crioprotetoras pode prevenir a formação dos cristais de 
gelo, mas também pode produzir alterações indesejáveis sobre a amostra, 
devendo ser utilizadas com cautela e como último recurso.

A secagem ao ponto crítico tem sido bastante utilizada nos laboratórios 
de MEV. Utiliza-se CO2 e o princípio é o de que, quando um líquido em 
equilíbrio com seu próprio vapor é aquecido em ambiente con� nado, a 
temperatura crítica é alcançada, na qual a densidade da fase líquida é igual à 
da fase gasosa. A pressão em que tal situação pode existir é chamada pressão 
crítica, sendo o binômio pressão crítica/ temperatura crítica de� nido 
como ponto crítico (Einsenback, 1986). Após o processo, retornando à 
temperatura e pressão normais, a secagem da amostra estará completa. Para 
a realização de tal procedimento, são utilizados secadores de ponto crítico, 
existindo várias marcas e modelos no mercado (Figura 59). 

No caso de espécimes para MEV, o solvente a ser removido na secagem 
ao ponto crítico é a própria água, que posssui pressão e temperaturas 
críticas extremamente elevadas (Tabela 5). Além disso, a água poderia 
solubilizar vários constituintes orgânicos e inorgânicos na amostra, quando 
próxima do ponto crítico. Dessa forma, pelos baixos valores de pressão e 

Figura 59. Secadores de ponto crítico. Fontes: (A) https://www.leica-microsystems.com; 
(B) http://www.ib.unicamp.br/microscopia_eletronica/equipamentos; (C) http://www.
luccar. ufes.br/equipamentos. 
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temperatura críticas, além de sua fácil disponibilidade e baixo custo, CO2 
é o mais utilizado. 

Aqui será descrita a secagem em ponto crítico utilizando CO2 (Eisenback, 
1985). Para tal, a amostra contida em recipiente adequado, após o último 
passo da desidratação, é transferida para a câmara de secagem do secador 
de ponto crítico, contendo álcool absoluto (ou acetona) su�ciente para 
cobrir a amostra, geralmente resfriado a 10-15 ºC abaixo da temperatura 
ambiente. A câmara deve ser, então, fechada hermeticamente, promovendo-
se seu resfriamento até aproximadamente 5 ºC. A válvula de admissão do 
CO2 deve ser aberta lentamente, até o preenchimento da câmara, quando 
essa válvula será aberta completamente. A seguir, a válvula de saída da 
mistura de CO2 com álcool (ou acetona) deve ser aberta, monitorando-se 
a remoção do álcool absoluto contido na câmara em mistura com CO2 e, 
quando este estiver esgotado, a válvula de saída de CO2 deve ser fechada, 
permitindo que todo o volume da câmara seja preenchido com CO2  puro. 
Essa troca de soluções deve ser realizada de 6 a 8 vezes, de modo a aliminar-
se qualquer traço de etanol ou acetona. Nesse ponto, fechar a válvula de 
admissão. A partir daí, o processo deve ser controlado de acordo com as 
particularidades de funcionamento do equipamento em uso.    

Segundo Santos (2002), a amostra deverá ser mantida em condição 
ligeiramente acima do ponto crítico (em torno de 32 ºC e 1.100 psi) por 
4 minutos, quando se deve promover a descompressão lenta da câmara, 

TABELA 5. Pressão e temperatura críticas de algumas substâncias. Extraído de Santos 
(2002).
Substância Pressão crítica (atm) Temperatura crítica (oC)

Água 218,3 374,1
Dióxido de carbono (CO2) 72,9 31,0
Etanol 63,0 243,0
Freon 13 (clorotri�uorometano) 38,2 28,9
Freon 116 (hexa�uoretano) 29,4 19,7
Propano 42,0 96,8
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abrindo-se a válvula de saída de CO2 (estado gasoso). Quando a pressão 
interna da câmara equilibrar-se com a pressão atmosférica (valor zero no 
manômetro), deve-se abrir a câmara e retirar a amostra seca em condições 
de ser montada. Se a montagem não for realizada imediatamente após esse 
processo, a amostra deverá ser armazenada sob baixo vácuo em dessecador 
contendo sílica ou outro agente dessecante. 

9.5. Montagem da amostra

As amostras serão montadas sobre porta-espécime metálico de tamanho 
e forma variáveis (Figura 60A), de acordo com a marca e modelo do 
microscópio eletrônico em uso, com auxílio de estereoscópio. A amostra 
deve ser � xada sobre � o de cabelo (cerca de 12 mm) � xado em pequeno 
pedaço de cerca de 10 mm2 de � ta adesiva de material condutivo (cobre ou 
alumínio) � xada no topo do porta-espécime (Figura 60A).  Os nematoides 
são transferidos com auxílio de agulha para o � o de cabelo (Figura 60B), 
de forma que sua região anterior se posicione sobre o � o de cabelo, como 
mostrado na Figura 60C, permitindo visualização adequada da região 
labial.

Figura 60. Técnica de montagem de nematoides em porta-espécime. (A) Porta-espécime 
com quadrado de � ta adesiva e � o de cabelo. (B) Agulha com nematoide.(C) Nematoides 
posicionados sobre � o de cabelo. (Adaptado de Eisenback, 1985).
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9.6. Metalização

Materiais biológicos são mau condutores de eletricidade e calor. Para sua 
observação na MEV, deverão, portanto, ser “transformados” em materiais 
eletricamente condutivos. A cobertura desses materiais com � na camada de 
ouro (35 nm) ou liga de ouro-paládio os torna espécimes condutivos, além 
de melhorar a emissão de elétrons secundários, que são o sinal utilizado 
no processo de formação da imagem da superfície do espécime. Embora 
essa metalização possa ser obtida por via química, na prática, utilizam-se 
equipamentos que promovem a “vaporização” do ouro ou da liga ouro-
paládio sobre o espécime (Figura 61). 

As amostras montadas sobre o porta-espécime são transferidas para a 
câmara de metalização formada por uma campânula de vidro transparente 
(Figura 61). O disco de ouro é depositado sobre o cátodo dentro da câmara. 
As moléculas de ar remanescentes na câmara irão se ionizar, quando 
submetidas a vácuo relativamente baixo (0,15 a 0,2 torr) e voltagem de 
1200 V (5 a 10 mA), produzindo íons positivos e elétrons. Através da 
passagem da corrente elétrica, os elétrons são atraídos para os ânodos e os 
íons positivos para o cátodo sobre o qual foi depositado o disco de ouro 
ou liga ouro-paládio. O bombardeamento do disco metálico pelos íons 
irá remover partículas do material que formarão uma nuvem dentro da 
câmara. A deposição dessas partículas sobre o espécime irá promover a sua 

Figura 61. Metalizadores de materiais não condutores para microscopia eletrônica de 
varredura. Fontes: (A) http://www.ib.unicamp.br/microscopia_eletronica/equipamentos; 
(B) http://www.luccar.ufes.br/equipamentos.
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cobertura com �lme de metal contido no disco. A espessura da camada 
é controlada em função do tempo de cobertura. Após essa operação, a 
amostra estará pronta para observação ao MEV. Vale destacar que os 
espécimes podem ser cobertos com o �lme de ouro, visualizados na MEV 
e, se necessário, recobertos. Entretanto, é aconselhável que a primeira 
cobertura �na da amostra seja su�ciente para observação, uma vez que o 
aumento da espessura da camada de ouro pode levar à perda de detalhes 
estruturais da superfície dos nematoides.

As técnicas descritas até o momento são clássicas e permitem resultados 
satisfatórios para a maioria dos tipos de preparação. Entretanto, em alguns 
casos, procedimentos mais simples podem também proporcionar bons 
resultados. Portanto, a seguir, algumas técnicas especí�cas serão descritas 
para a preparação de nematoides para visualização na MEV. 

   

9.7. Cortes ou Padrões perineais (fêmeas de Meloidogyne 

spp.)

O preparo de cortes perineais para MEV foi descrito por Eisenback 
(1985), a partir da metodologia padrão para a obtenção de tais cortes 
(Taylor & Netscher, 1974). A descrição completa da metodologia encontra-
se no Capítulo 4. Após a obtenção dos cortes, 10 a 30 deles são transferidos 
para glicerina em recipiente que deve ser levado a dessecador com sílica gel 
(Figura 62), permanecendo de um dia para outro vedado em condições 
herméticas.

Cada corte perineal deve ser transferido, então, com auxílio de agulha 
(Figura 63A), para um pequeno pedaço de papel �ltro marcado em 
intervalos de 2 mm (Figura 63B). É importante colocar a região perineal 
voltada para cima, pois, após a secagem, será impossível distinguir o lado 
correto. Os cortes são colocados para secar por 2 a 14 dias em dessecador. 
Após secagem, são transferidos com agulha para o porta-espécime em 
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� ta adesiva (Figura 63C), seguindo-se com o recobrimento da amostra 
com camada de ouro e posterior observação na MEV, conforme descrito 
anteriormente. 

Abrantes e Santos (1989) descreveram um método mais rápido para o 
preparo de padrões perineais de Meloidogyne spp. para estudos na MEV. 
Após o corte dos padrões perineais, cerca de 10 são transferidos a uma 
pequena gota de ácido lático 45% sobre lamínula redonda; ao redor da 
borda da lamínula, aplicar � na camada de glicerina, para evitar que o 
líquido escorra. Essa lamínula deve ser “colada” em lâmina de microscopia 
comum, com os cortes voltados para cima (para tal, colocar uma � na 

Figura 62. Dessecador de vidro com sílica gel, utilizado comumente para secagem de 
materiais visando ao uso na MEV. Fonte: https://www.infoescola.com/materiais-de-
laboratorio/dessecador/. 

Figura 63. Diagrama ilustrativo do preparo de cortes perineais de fêmeas de Meloidogyne 
spp. para observação na MEV. (A) O corte é transferido para glicerina em dessecador, 
permanecendo de um dia para outro. (B) Os cortes são transferidos para um pedaço 
de papel � ltro e colocados para secar em dessecador por alguns dias. (C) Os cortes são 
montados em porta-espécime.
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camada de glicerina também na lâmina, onde a lamínula será depositada). 
Adicionar uma gota de formalina 2% a cada 2-3 minutos sobre a lamínula 
para lavar o ácido lático. Após 10 minutos, a solução de formalina deve 
ser esgotada com papel �ltro e os cortes devem secar em dessecador em 
temperatura ambiente. A lamínula deve ser, então, destacada da lâmina 
e montada em porta-espécime com �ta adesiva, coberta com ouro e 
observada na MEV, como descrito anteriormente.      

Uma maneira ainda mais simples de observar padrões perineais 
na MEV foi descrita por Santos & Maia (1997). Nessa metodologia, 
segmentos de raízes com galhas (de no máximo 10 mm) são �xados em 
glutaraldeído a 3%, em tampão de fosfato de potássio a 0,05 M e pH 7,2 
a 7,4, por período superior a 48 horas, a 8 ºC, aproximadamente (em 
geladeira). A seguir, são lavados na solução tampão pura e parcialmente 
dissecados, ao estereoscópio, até que a região posterior das fêmeas �que 
exposta. Os segmentos devem ser lavados mais 4 ou 5 vezes consecutivas 
no tampão puro, seguindo-se a pós-�xação em tetróxido de ósmio a 2%, 
no mesmo tampão e mesma temperatura, por cerca de 10 a 12 horas. Lavar 
novamente os segmentos por mais 5 a 6 vezes consecutivas no tampão 
puro, em intervalos de 15 minutos, sendo posteriormente desidratados a 
frio, mantendo a série gradual de álcool etílico ou acetona na geladeira (30, 
50, 70, 80, 90, 95, 100, 100  e 100%), 20 a 30 minutos em cada passo. 
Aplicar o álcool ou acetona em cada concentração e manter o recipiente 
em geladeira. Para a concentração de 100%, colocar o álcool gelado na 
primeira vez e deixar o recipiente em geladeira; na segunda vez, colocar o 
álcool gelado e manter o recipiente em temperatura ambiente; na terceira 
vez, colocar álcool à temperatura ambiente e manter o recipiente também 
nessa temperatura. Realizar a secagem em secador de ponto crítico, como 
já descrito para amostras em geral. Montar os espécimes com a estrutura 
de interesse voltada para cima em porta-espécime. Realizar a metalização e 
observar na MEV, como já descrito (Figura 64).   
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Segundo Santos (2002), as vantagens de utilização da metodologia 
descrita por Santos & Maia (1997) para preparo de perineais para 
observação na MEV incluem: i) as fêmeas não são submetidas ao ácido 
lático; ii) as fêmeas não são cortadas; iii) como são menos manuseadas, 
estão menos sujeitas à aderência de artefatos; iv) a � xação em glutaraldeído 
preserva os espécimes em melhores condições; v) é mais fácil de ser 
executado que os métodos tradicionais envolvendo o corte das fêmeas; 
e vi) permite a observação concomitante de outros detalhes da interação 
patógeno-hospedeiro.  

9.8. Espécimes vermiformes

O primeiro passo é a obtenção de suspensão contendo os nematoides vivos 
(ver Capítulo 2 para metodologias de extração). Preencher ¾ do volume 
de um vidro tipo penicilina (Figura 65A), ou similar, com água � ltrada 
(não utilizar água deionizada nem destilada). Coletar individualmente os 
espécimes vermiformes com auxílio de agulha e transferi-los para o vidro 
contendo água (coletar o maior número possível, pois a perda de espécimes 
é grande nesse processo). Tampar o vidro e agitar manualmente por cerca 

Figura 64. Elétron-microgra� as de varredura do padrão perineal de fêmeas de Meloidogyne spp. 
documentados em espécimes in situ. Fontes: (A) Santos & Maia (1997); (B) Jerônimo Vieira de 
Araújo Filho (cortesia).
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de 5 minutos para “limpar” os espécimes, ou seja, facilitar a remoção de 
artefatos aderidos externamente. Transferir novamente, um a um (para 
evitar partículas de sujeira), para outro vidro similar, contendo apenas 10 a 
20 gotas de água. Colocar o vidro na geladeira à 4 ºC, aproximadamente, 
por cerca de 20 a 30 minutos, para relaxar os espécimes. Preencher, então, 
o vidro com solução � xadora de glutaraldeído a 3%, em tampão de 
cacodilato de sódio ou fosfato de sódio (ou potássio) a 0,05 M a 0,1 M e 
pH 7,2 a 7,4 gelado (2 ºC), mantendo-o na geladeira por um período de 
48 horas ou mais (quanto maior o tempo, melhor, pois os nematoides não 
podem voltar a se mexer, senão � carão distorcidos). Depois desse período 
no glutaraldeído, se for necessário (para criconematídeos é obrigatório!), 
submeter o vidro com os espécimes ao ultrassom (“banho”) por cerca de 1 
a 2 minutos, para limpeza super� cial. Transferir os espécimes para câmara 
feita com cápsula beem (Figura 65B e Figura 66). Lavar os espécimes em 
solução tampão pura por 5 vezes consecutivas, em intervalos de 15 minutos. 
Fechar a câmara beem e transferi-la para vidro de boca larga (Figura 65C), 
adicionando algumas gotas de tetróxido de ósmio a 2% no mesmo tampão 
(em câmara de exaustão de gases!), e mantê-lo na geladeira por cerca de 10 
a 12 horas. Remover o tetróxido de ósmio com pipeta de Pasteur (Figura 

Figura 65. Vidro tipo penicilina (A) (https://www.casalab.com.br/produtos/102/6897_); 
Cápsula beem (B) (http://en.esbe.com/products/C1-CLINICALLAB/C2-HISTOLOGY/ 
C3-EM/1CP-BEEMEM.aspx); Vidro de boca larga (C) (https://www.acquamineira.
com.br/potes/pote-boca-larga-3l); Pipeta de Pasteur (D) (https://www.infoescola.com/
materiais-de-laboratorio/pipeta/).
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65D), trabalhando na câmara de exaustão de gases, e colocar a cápsula beem 
em recipiente contendo cerca da metade de seu volume preenchido com 
óleo vegetal (o tetróxido de ósmio reage imediamente com o óleo e inativa-
se). Lavar os nematoides por 2 vezes com tampão puro, ainda na câmara, e 
colocar o produto da lavagem no vidro contendo o descarte de tetróxido de 
ósmio. Então, no balcão, lavar mais 3 ou 4 vezes consecutivas no tampão 
puro, num intervalo de 10 minutos cada. Realizar a desidratação, secagem 
em secador de ponto crítico, montagem sobre � o de cabelo, metalização e 
observação conforme descrito na metodologia geral (Figura 67).  

Figura 66. Câmara feita com cápsula beem. (A) Cápsula beem. (B) Partes da câmara: 
duas tampas de cápsulas beem após confecção de orifícios em sua superfície, cápsula com 
sua porção cônica retirada e duas peças de � ltro de náilon. Para formar a câmara, é preciso 
encaixar cada tampa revestida com o � ltro de náilon em cada uma das extremidades da 
cápsula. (C) Câmara sem uma das tampas em recipiente de vidro pronta para a realização 
da troca de soluções. (D) Câmara com ambas as tampas, pronta para o processo de 
secagem em ponto crítico. 
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9.9. Cistos

Uma metodologia simples e e� caz para o preparo de cistos inteiros 
e cones vulvares de nematoides dos gêneros Heterodera e Globodera 
foi publicada por Santos (1994). Além dessas estruturas, nematoides 
vermiformes e esporos de fungos micorrízicos podem ser preparados dessa 
forma, quando não se dispõe de secador de ponto crítico.

Para iniciar a técnica, cistos cheios de ovos (viáveis) devem ser � xados em 
formalina a 4-5%, por cerca de 72 horas em vidro tipo penicilina (Figura 
65A) ou similar. Submeter os cistos no interior do vidro ao ultrassom 
(“banho”) por 2 a 3 minutos para limpeza super� cial. Coletar os cistos 
inteiros, um a um, com estilete ou outro instrumento de sua preferência 
e transferí-los para vidro tipo BPI (Bureau of Plant Industry) contendo 
solução I de Seinhorst (1959). A in� ltração dos cistos deve seguir o descrito 
por Seinhorst (1959).

Para observação do cone vulvar, transferir alguns cistos para placa de 
Petri de plástico e cortá-los ao meio. Transferir os cones e cistos inteiros 
para placa de Petri forrada com papel � ltro, mantendo-a numa estufa a 39-
40 ºC por 1 a 2 horas. Após, montar os cistos e cones no porta-espécime, 
metalizá-los e observar em MEV (Figura 68).   

Figura 67. Elétron-microgra� as de varredura de fêmeas de Pratylenchus brachyurus: (A) região 
labial; (B) região labial com linhas do campo lateral em evidência; (C) cauda. (Extraído de Siqueira, 
2007).
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Figura 68. Cistos inteiros e cone vulvar de nematoides de cisto. (A) Cistos inteiros de Globodera 
ellingtonae (Extraído de Lax et al., 2014); (B) Cone vulvar de Heterodera trifolii (Extraído de 
Eisenback, 1985). 

9.10. Estiletes

O estilete e outras estruturas esclerotizadas, como os espículos dos 
machos, podem ser removidos e preparados para observação pela MEV, 
através da metodologia descrita por Eisenback (1991). Para o início do 
processo, deve-se preparar lâmina de microscopia com um anel feito de 
esmalte de unha incolor, de modo a formar uma arena. Fixar por um 
canto, no centro do anel, um pedaço de lamínula de tamanho menor que 
a superfície útil do porta-espécime. Colocar uma gota de hipoclorito de 
sódio a 0,01% sobre o pedaço de lamínula dentro do anel. Transferir um 
nematoide para a gota (ou cortar um espécime abaixo dos nódulos basais 
sobre uma placa de Petri de plástico e transferir a extremidade anterior 
para a gota). Com estilete de ponta bem � na, manejar o espécime dentro 
da gota, sob estereoscópio nos aumentos de 60 a 80 x, sobre o pedaço 
de lamínula, de modo a desalojar o estilete (quando removido do corpo 
do nematoide, este adere facilmente ao pedaço de lamínula). Acrescentar 
uma gota de formalina 2%, recém-preparada, a cada minuto, por alguns 
minutos. Esgotar a mistura de formalina-hipoclorito e acrescentar outra 
gota de formalina. Deixar o estilete na formalina por 5 a 10 minutos. 
Drenar a formalina e preencher novamente com formalina. Drenar mais 



134 | Métodos em Nematologia Agrícola – Andressa C. Z. Machado

uma vez a formalina e colocar a lâmina para secar em dessecador (Figura 
62) por cerca de 10 a 12 horas. Marcar a posição do estilete no pedaço de 
lamínula com pequena peça triangular de � ta adesiva. Remover o pedaço 
de lamínula e prendê-lo ao porta-espécime. Fazer a metalização e obsevar 
em MEV, como descrito para o preparo geral de amostras.

Para estiletes de fêmeas de Meloidogyne spp., o preparo inicial segue 
o descrito para estiletes em geral, mas uma gota de ácido lático 45% é 
adicionada à lamínula, ao invés de hipoclorito de sódio. Uma fêmea em 
oviposição, dissecada da raiz, é colocada em uma gota grande de ácido 
lático sobre placa de Petri de plástico limpa. A região anterior da fêmea 
deve ser cortada logo abaixo da região do bulbo mediano com um estilete 
de ponta bem � na ou outra ferramenta similar (Figura 69A). Com uma 
micropipeta, a região anterior excisada deve ser transferida para a gota 
de ácido lático contida na lamínula (Figura 69B). O estilete e o forro 
cuticular do esôfago devem ser puxados para fora da região anterior através 

Figura 69. Diagrama ilustrativo das etapas de dissecação de estiletes de fêmeas de 
nematoides de galhas (Extraído de Eisenback, 1985).
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da abertura do corte realizado, com auxílio de uma agulha � na (sugere-se 
a utilização de agulha para aplicação de insulina (Figura 69C). A pressão 
suave com a agulha no forro cuticular do esôfago faz com que o estilete seja 
aderido à lamínula. 

O ácido lático deve ser substituído por formalina (Figura 69D). O 
estilete deve permanecer na formalina por 5 a 10 minutos (não mexer 
durante esse período). A formalina é, então, drenada da lamínula (Figura 
69E) e novamente é acrescentada formalina. O excesso de formalina vai 
escorrer pela lâmina e a lamínula é, � nalmente, drenada. Deixar secar a 
lâmina com a lamínula em dessecador de um dia para outro. A localização 
do estilete na lamínula deve ser marcada com um pequeno triângulo de 
� ta adesiva (Figura 69F). A lamínula é removida da lâmina e montada em 
porta-espécime. Uma conexão elétrica deve ser feita entre a superfície da 
lamínula e o porta-espécime com uma pequena gota de gra� te coloidal em 
álcool isopropílico ou tinta prateada, deixando secar. Os espécimes devem 
ser metalizados e observados em MEV (Figura 70), conforme descrito 
anteriormente.  

Figura 70. Elétron-microgra� as de varredura de estiletes excisados de machos de 
nematoides de galhas. (A) Meloidogyne incognita. (B) M. javanica. (C) M. megatyla. (D) 
M. microtyla. (E) M. natalie. (Extraído de https://www.forestryimages.org/browse/detail.
cfm?imgnum=5440594).
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Estiletes de machos e juvenis de nematoides de galhas são preparados 
de maneira similar ao descrito para as fêmeas. Os estádios vermiformes 
são colocados diretamente em ácido lático em lamínula e a região anterior 
deve ser cortada logo abaixo do bulbo mediano. O estilete é puxado através 
da abertura do corte e o processo segue como descrito para as fêmeas. 
Além de Meloidogyne spp., outras espécies de nematoides podem ter seu 
estilete observado através da MEV, sendo os procedimentos semelhantes 
aos descritos nesse caso.   

9.11. Espermatozoides

O método, como utilizado para Meloidogyne spp., acha-se descrito em 
Eisenback (1985). O processo se inicia colocando-se uma gota grande 
de solução salina 0,9% em uma arena feita com esmalte em lâmina de 
microscopia. Um macho jovem e ativo deve ser colocado nessa gota 
(Figura 71A), cortando-se a região posterior do corpo logo acima da parte 
anterior dos espículos com um estilete (Figura 71B). O esperma pode ser 
empurrado para fora do revestimento epitelial da vesícula seminal e do 
canal deferente por meio de pressão suave na porção anterior do testículo 
com uma agulha �exível ou outro instrumento adequado (Figura 71C). 
O esperma irá se aderir à lamínula. Esse pode ser �xado em 2 a 4 gotas 
de glutaraldeído 4% em tapão de cacodilato de sódio 0,1 M por 15-25 
minutos em temperatura ambiente (Figura 71D). A lamínula é então 
removida da lâmina e colocada em recipiente de vidro. Lavar várias vezes o 
esperma com a troca de tampão; a maior parte da solução antiga é retirada 
e novo tampão é adicionado (isso pode ser feito com auxílio de uma pipeta 
de Pasteur). A lamínula deve permanecer coberta com o líquido durante 
todo o processo!

O esperma é, então, desidratado com uma série gradual de etanol (10, 
30, 50, 70, 95 e 100%) por 5 minutos em cada concentração (Figura 
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Figura 71. Diagrama ilustrativo das etapas de dissecação de espermatozoides de 
nematoides (Extraído de Eisenback, 1985).

71E). Na concentração de 100%, é necessário repetir o processo 3 vezes. 
Os espécimes devem ser in� ltrados com Freon 113, altamente volátil, 
em 5 etapas da série gradual de concentrações de 5 minutos cada. Para 
a concentração de 100%, repetir 3 vezes. Remover a lamínula imersa no 
Freon com pinça e deixá-la secar (Figura 71F). A lamínula deve ser presa à 
lâmina de vidro e o local onde o esperma está depositado deve ser marcado 
com um pedaço triangular de � ta adesiva. Metalizar e observar a amostra 
em MEV conforme descrito anteriormente.   
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Preparações Citológicas para o Estudo 
da Gametogênese e Cariotipagem de 

Nematoides

Santino Aleandro da Silva
Renata da Rosa

A citogenética é o termo que se refere ao ramo da genética e da citologia 
que estuda os aspectos hereditários, bem como a estrutura, função, 
replicação, variação e evolução dos cromossomos (Guerra, 1988; Speicher 
& Carter, 2005). Na Nematologia, os estudos citogenéticos remontam 
ao �nal do século XIX, quando Van Beneden, em 1883, desenvolveu 
estudos sobre ovos e espermatozoides de Parascaris equorum (= Ascaris 
megalocephala), espécie que, devido ao baixo número cromossômico 
(quatro), tornou-se material preferencial para tal tipo de pesquisas. Desde 
então, muito se avançou na citogenética e no estudo da gametogênese 
e cariotipagem de nematoides (Triantaphyllou, 1981), especialmente 
na segunda metade do século XX, quando serviu de base para estudos 
�logenéticos e de esclarecimento quanto à diversidade numérica de 
cromossomos em Meloidogyne spp. (Triantaphyllou, 1963).

Com o advento das técnicas de biologia molecular, os estudos 
citogenéticos em nematoide �caram em segundo plano, em especial no que 
diz respeito às pesquisas básicas de cariótipo e gametogênese. Entretanto, 
as técnicas da citogenética a�guram-se como importantes ferramentas para 
estudos básicos e avançados, tanto de diversidade e evolução, quanto da 
relação planta-patógeno, nos quais técnicas mais avançadas podem auxiliar 
na elucidação desde a localização até o modo de funcionamento de genes 
no genoma do parasita ou do hospedeiro.

Nesse capítulo, serão apresentadas descrições e comentários sobre as 
técnicas básicas de Citogenética, voltadas para o estudo de gametogênese 
e cariotipagem. Tais comentários são fruto do trabalho desenvolvido pelos 

10
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autores com o Laboratório de Citogenética Animal da UEL, ao longo de 
dois anos, tanto no estudo de Meloidogyne spp. quanto de formas �liadas 
a Dorylaimida.

10.1. Preparo de soluções 

Para os estudos citogenéticos básicos de nematoides, são utilizadas 
poucas soluções. Vale salientar que, para todos os processos envolvendo o 
preparo das soluções, ou seja, hidrólise, �xação e coloração das lâminas, é 
necessário o uso da capela de exaustão de gases como item de segurança, 
sem a qual não é recomendada a aplicação de tais técnicas. 

São alistadas, em ordem de uso, as soluções utilizadas nos processos: 

	solução salina: solução �siológica para acondicionamento dos 
espécimes extraídos das raízes ou do solo, com vistas a manter o turgor 
e as estruturas reprodutivas do nematoide em condições adequadas. As 
soluções indicadas por Triantaphyllou (1981) são cloreto de potássio (KCl) 
a 0,9% ou cloreto de sódio (NaCl) a 0,9%, mas com a utilização de cloreto 
de cálcio (CaCl) a 0,025 M obtém-se, também, resultados satisfatórios;

	água de torneira: utilizada quando é necessária hipotonização das 
células, espalhando o material genético no interior do núcleo para facilitar 
a visualização; 

	solução de colchicina a 1%: a colchicina é um alcaloide antimitótico 
utilizado para paralisar o processo de divisão celular e facilitar a cariotipagem 
(usada em alguns procedimentos nos quais é necessária a paralisação da 
divisão do fuso); 

	solução de hidrólise: ácido clorídrico (HCl) 1N, obtida pelo 
acréscimo de 10 ml de HCl em 100 ml de água destilada. Visa reduzir a 
presença de lipídios nos esfregaços obtidos dos espécimes em estudo; 

	solução de �xação (solução Carnoy 3:1): obtida pela mistura de 3 
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partes de álcool etílico absoluto e 1 parte de ácido acético glacial. Tem 
como função penetrar rapidamente nas células e manter a integridade 
morfológica, interrompendo os processos do ciclo celular; 

	solução corante: pode ser orceína propiônica, que permite a 
observação rápida e direta das células e dos cromossomos, obtida 
dissolvendo-se 2,2 g de orceína em 100 ml de ácido propiônico, sendo 
então aquecida a 60 ºC, em béquer de vidro (utilizamos béquer de 600 ml, 
com agitador/aquecedor magnético por cerca de 20 min). Devido ao uso 
do agitador, a solução ebule pouco, não oferecendo riscos. Pode-se utilizar, 
ainda, orceína acética, que segue o mesmo processo, mas usando ácido 
acético glacial ao invés de ácido propiônico. Após o preparo da solução, ela 
deve ser �ltrada em papel �ltro comum, adicionando-se 100 ml de água 
destilada no �ltrado; essa será a solução de trabalho;

	solução de ácido propiônico 45%: deve-se utilizar água destilada para 
sua diluição. Essa solução é utilizada para lavar o excesso de corante na fase 
�nal do processo, além de servir para umedecer a lamínula a ser depositada 
sobre o esfregaço para o selamento da lamínula sobre a lâmina;

	glicerina: utilizamos a glicerina alternativamente ao ácido 
propiônico 45%, como solução umectante aplicada sobre o esfregaço para 
selar a lâmina; 

	para�na: para fazer a base selante em torno dos esfregaços, sobre a 
qual será depositada a lamínula. Só é utilizada juntamente com a glicerina, 
se utilizar-se ácido propiônico, não é necessária; 

	esmalte incolor: usado para selar a lamínula sobre a lâmina, 
independente se utilizou-se glicerina ou ácido propiônico.

NOTA DOS AUTORES: Entre os reagentes utilizados, os mais 
onerosos são a colchicina e a orceína, enquanto que a colchicina e o 
ácido clorídrico (HCl) são os mais tóxicos.
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10.2. Instrumental

Os instrumentos utilizados no processo são muito importantes, uma 
vez que, devido aos tamanhos reduzidos das fêmeas e, principalmente, 
de machos (no estudo de espermatogênese) de Meloidogyne spp. ou de 
exemplares vermiformes de outras espécies, são exigidos instrumentos 
delgados e de alta precisão (Figura 72). Por conta da di� culdade em 
se encontrar instrumentos especí� cos para a adequada realização dos 
procedimentos incluídos nos métodos citogenéticos, instrumentos de 
emprego corrente em Oftalmologia, Odontologia e Otorrinolaringologia 
foram adaptados aos processos que envolvem o manuseio de raízes, extração 
de fêmeas de Meloidogyne spp. das raízes, excisão da região anterior de 
machos e fêmeas para a obtenção dos esfregaços, manuseio dos nematoides 
e das lamínulas.

Figura 72. Material comumente utilizado para dissecção das amostras: Pinça com ponta 
triangular (A). Pinça oftalmológica com ponta � na (B). Seringa com agulha para insulina 
(C). Lanceta curva (D). Lanceta reta (E). Esculpidor (F). Agulha de Lucae reta (G).
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10.3. Procedimentos

Os primeiros passos para o estudo citogenético de nematoides 
consistem na obtenção de espécimes no estágio e com a qualidade 
adequados para o �m desejado. Para tanto, é importante ter claro que o 
estádio de desenvolvimento do nematoide tem relação direta com o tipo 
de observação que se pretende. Para o estudo de cariotipagem, oogênese 
e espermatogênese, melhores resultados serão obtidos quando se obtém 
esfregaços de fêmeas e machos jovens. Assim, o recomendado é o uso de 
plantas inoculadas especi�camente para essa �nalidade, sendo que, a partir 
dos 15 até por volta dos 30 dias após a inoculação, extrair diariamente os 
nematoides, de modo a obtê-los nas várias fases da oogênese. 

Além disso, para o sucesso dos procedimentos, é importante ter material 
fresco, evitando-se que raízes parasitadas sejam utilizadas por mais de 
48 horas. Para a manutenção das raízes durante o processo de extração, 
recomenda-se envolvê-las em papel absorvente umedecido com solução 
salina. No caso dos nematoides já extraídos, recomenda-se que sejam 
utilizados em intervalo de até quatro horas após sua extração. 

Para a obtenção de machos e outros nematoides vermiformes, utilizamos 
a metodologia do funil de Baermann (1918) (Capítulo 2), utilizando-se 
CaCl 0,0025 M, mesma solução utilizada para manutenção dos espécimes 
após a extração. Nessas técnicas, as soluções salinas - seja solução de NaCl 
ou KCl a 0,9% ou CaCl a 0,0025 M, de acordo com a disponibilidade – 
são utilizadas como forma de manter o material em condições adequadas. 
Após a extração dos espécimes do sistema radicular ou do solo, esses 
podem ser acondicionados em siracusa ou vidro tipo BPI, com a solução 
salina de sua preferência. Não utilizar água destilada, pois essa favorece as 
trocas osmóticas, levando fêmeas e formas vermiformes, em alguns casos, a 
estourarem devido à demasiada hipotonização.

Antes do início do processo, as lâminas e lamínulas a serem utilizadas 
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devem ser limpas, visando à eliminação de manchas ou de poeira, que 
podem atrapalhar a visualização das estruturas cromossômicas. O uso de 
�anela umedecida com álcool 70% é forma fácil de se limpar as lâminas e 
lamínulas sem deixar resíduos.

Os processos aqui descritos devem ser realizados preferencialmente em 
temperatura ambiente ou, em alguns casos, em temperatura controlada, 
variando de 25 ºC a 35 ºC, pois este é o intervalo de temperatura no qual os 
processos celulares não são prejudicados e a ação dos reagentes se dará sem 
maiores limitações.

Para a obtenção de esfregaço de fêmeas “obesas”, com formas ditas 
aberrantes (de maçã, de saco ou semelhantes), o recomendado por 
Triantaphyllou (1985) é utilizar-se pipeta de Pasteur e depositar-se a fêmea 
em gota de solução no centro da lâmina, visualizada sob estereoscópio 
com aumento de 40 a 80 vezes. Na sequência, deve-se aguardar até que o 
excesso de água ao redor da fêmea (que sofrerá punção) seque levemente; 
nesse sentido, pode-se utilizar pedaço de papel absorvente para acelerar a 
secagem, simplesmente encostando-se a ponta do papel na base da gota. 
Com o auxílio de bisturi de ponta �na, cortar a região anterior da fêmea 
na altura do bulbo mediano e, com o auxílio de uma pinça de ponta �na, 
produzir o esfregaço, puxando-se a fêmea pela região posterior, enquanto 
se recorre a bisturi ou agulha para, delicadamente, deslocar o conteúdo 
interno do corpo da fêmea para fora da cutícula (Figura 73), formando 
assim o esfregaço composto pelo trato digestório e sistema reprodutor. Esse 
esfregaço deve ser feito no sentido perpendicular à extensão mais longa 
da lâmina, favorecendo assim os processos de secagem de soluções que 
sucederão essa etapa. O esfregaço secará levemente em, no máximo, dois 
minutos (quando se notar que ainda esteja levemente úmido, porém já 
�xado à lâmina, é o momento de avançar à próxima etapa, a hidrólise).
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DICA DOS AUTORES: nós procedemos usualmente à realização de 
um único esfregaço por lâmina, seja para minimizar o risco de perda 
de material por secagem excessiva quando se tratar do preparo de uma 
série de esfregaços, seja porque, para estudos de cariotipagem, não 
deve haver risco de sobreposição de material genético de diferentes 
espécimes.

Para a obtenção de esfregaços de espécimes vermiformes, sucesso 
tem sido obtido com espécimes de 3 mm de comprimento, ou mais, em 
especial com formas � liadas a Dorylaimida. Nesse caso, diferentemente 
do recomendado para espécimes com formas aberrantes, deve-se realizar 
o procedimento de excisão da região anterior do nematoide e pressão para 
retirada do conteúdo interno do corpo (Figura 74) em gota de solução de 

Figura 73. Corte e arrasto de fêmea de Meloidogyne para confecção de esfregaço para 
estudos citológicos. Em (A) pode-se observar o corte na região anterior da fêmea de 
Meloidogyne e, em (B), o esfregaço sendo obtido pela punção do corpo da fêmea.

Figura 74. Corte (A) e arrasto (B) de exemplar vermiforme para confecção de esfregaço 
para estudos citológicos.
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CaCl ou colchicina (de acordo com a � nalidade do processo) e, após, com 
pedaço de papel absorvente, secar o excesso de líquido, permitindo que o 
esfregaço se � xe à lâmina, para posterior hidrólise.

NOTA DOS AUTORES: Em ambas as situações, evitar que 
o esfregaço seque excessivamente ou ainda esteja muito úmido 
e desprendido da lâmina, pois, nesses casos, irá se desprender ao 
mergulhar-se a lâmina na solução de hidrólise.

Para o processo de hidrólise, o recomendado por Triantaphyllou 
(1985) é que se mergulhe delicadamente a lâmina contendo o esfregaço, 
com a face em que este se encontra voltada para baixo, para que a pressão 
exercida pela solução contra o esfregaço evite seu desprendimento. Tem-se 
observado que, quando o esfregaço seca adequadamente, esse procedimento 
é dispensável, com bons resultados obtidos mergulhando-se a lâmina na 
vertical, em recipiente próprio (Figura 75). 

Figura 75. Etapas para obtenção de material para estudos citológicos: Obtenção de 
esfregaço de nematoide vermiforme (A). Aplicação de colchicina sobre esfregaço (B). 
Esfregaço aderido à lâmina antes da hidrólise (C). Retirada da lâmina do recipiente após 
a hidrólise (D). Secagem do excesso de solução em torno do esfregaço após hidrólise (E). 
Esfregaço livre de excesso de solução após � xação (F).  
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O processo de hidrólise deve durar de 5 a 10 minutos; após esse tempo, 
retirar a lâmina do recipiente e cuidadosamente proceder à secagem do 
excesso de solução da lâmina. Na face da lâmina em que se encontra 
o esfregaço, deve-se tomar cuidado, secando o entorno do mesmo e 
aguardando para que o excesso de solução seque naturalmente, para então 
levar a lâmina para o recipiente com a solução de �xação (lembrar que é 
necessária máxima secagem do líquido antes do processo da �xação). 

O processo de �xação pode durar de 20 a 60 minutos, a depender do 
tipo de visualização que se pretende. Para observação das fases iniciais 
do ciclo celular, o tempo de �xação de 20 a 30 minutos é su�ciente; já 
para as fases �nais do ciclo, 40 a 60 minutos são necessários. Vale lembrar 
que as fases iniciais do ciclo celular serão melhor visualizadas em fêmeas 
jovens, enquanto que as �nais, em fêmeas maduras. A utilização ou não de 
colchicina ou mesmo a espécie do nematoide em estudo poderão interferir 
no sucesso da visualização.

Após decorrido o tempo de �xação, o mesmo processo de secagem 
descrito para a hidrólise deve ser realizado. Depois, depositar a lâmina 
sobre superfície plana e pingar uma gota de orceína e, com papel 
absorvente, reduzir o tamanho da gota até que o volume esteja adequado 
para receber uma lâmina escavada que será depositada sobre a gota (Figura 
76), formando uma espécie de domo, que irá proteger a solução corante, 
reduzindo o tempo de evaporação e permitindo que o processo de absorção 
do corante pelo material genético se dê a contento (se o tamanho da gota 
for grande demais, ao depositar a lâmina escavada haverá a migração do 
corante entre as lâminas, prejudicando o processo). Esse processo demora 
de 20 a 40 minutos.

Após decorrido o tempo de ação do corante, retira-se a lâmina escavada 
e posiciona-se a lâmina na vertical sobre papel absorvente, deixando-se 
escorrer o excesso de corante (Figura 77). Em seguida, mergulha-se a 
lâmina na solução de ácido propiônico 45%, por 3 a 5 segundos para 
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Figura 76. Método de coloração para observação em microscopia: Aplicação de orceína sobre 
esfregaço (A). Gota de orceína sobre esfregaço (B). Redução do tamanho da gota de orceína 
(C). Lâmina escavada sobre esfregaço com gota de orceína (D). Retirada do excesso de orceína 
da lâmina contendo o esfregaço corado (E). Lavagem do excesso de orceína do esfregaço em 
ácido propiônico 45% (F). 

Figura 77. Montagem da lâmina para observação em microscópio: Secagem do excesso 
de ácido propiônico após lavagem do esfregaço (A). Aplicação de para� na no entorno 
do esfregaço (B). Aplicação de lamínula sobre esfregaço umedecido com resina e 
preparada com para� na (C). Selamento de lâmina após preparo com para� na e resina 
(D). Umedecimento de lamínula em ácido propiônico para aplicação sobre esfregaço (E).  
Secagem do excesso de ácido propiônico após depósito de lamínula sobre esfregaço (F). 
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retirada do excesso de corante do esfregaço, retira-se a lâmina da solução de 
ácido propiônico, posicionando-a verticalmente sobre papel absorvente. 
Escorrido o excesso de solução, deposita-se a lâmina sobre papel absorvente 
com o esfregaço voltado para cima e, com o auxílio de pinça, seleciona-
se lamínula de 20x20 mm, mergulha-se a mesma na solução de ácido 
propiônico 45% e, cuidadosamente, deposita-se sobre o esfregaço, em 
posição que permita que o conjunto seja selado posteriormente (conforme 
procedimentos descritos para a confecção de lâminas no Capítulo 4). 

Secar o excesso de solução com outro papel absorvente dobrado, 
depositando-se o mesmo sobre o conjunto e pressionando delicadamente 
ambas as extremidades do papel (não se deve pressionar sobre o conjunto 
lâmina-lamínula, nem mover o papel para os lados), evitando-se que a 
lamínula se mova sobre o esfregaço, pois isso pode destruir o material em 
estudo, que é bastante frágil. Após dois ou três minutos, com o uso de 
esmalte incolor, sela-se a lamínula à lâmina e aguarda-se a completa secagem, 
conforme procedimento descrito por Triantaphyllou (1985) (Figura 77A, 
E, F). Essa permanecerá em condições de observação por até 2 dias.

NOTA DOS AUTORES: Os autores sugerem que, após a secagem 
do excesso de solução de ácido propiônico, proceda-se a adição de 
gota de glicerina sobre o esfregaço corado e, com o auxílio de espátula 
aquecida (Figura 77A, B, C, D), espalhe-se para�na derretida no 
entorno do esfregaço, formando um quadrado em torno desse, 
sobre o qual a lamínula será depositada, sem umedecê-la em ácido. 
A lâmina é, então, levada à placa aquecedora a 60 ºC até que a 
para�na derreta e sele a lamínula à mesma, selando-se com esmalte 
incolor (esse procedimento permite que a lâmina �que viável por 
mais tempo e a visualização ao microscópio de luz é favorecida, pois 
não há o risco de formar bolhas de ar sobre o esfregaço, como ocorre 
algumas vezes com o uso do ácido propiônico).
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Figura 78. Ramos reprodutivos de fêmeas de Meloidogyne incognita. (A) Aumento de 
50x. (B) Aumento de 100x. (C) Aumento de 200x, com visualização de diferentes fases 
da oôgenese. (D) Aumento de 500x. Observar em D a coloração diferencial de regiões 
nucleares mais condensadas, representando os cromômeros nucleares.

10.4. Visualização dos esfregaços corados

Os cromossomos de nematoides caracterizam-se, via de regra, por serem 
de tamanho reduzido e possuírem a cromatina extremamente condensada. 
São cromossomos holocêntricos (que não possuem constrição primária 
de� nida) e, assim, o equipamento de microscópio utilizado na visualização 
é ponto crítico para o sucesso (no geral, aumentos acima de 1200 vezes 
são necessários para uma satisfatória observação dos cromossomos). Para a 
visualização dos ramos reprodutivos, aumentos de 25 a 50 vezes oferecem 
boa visualização e permitem visão geral do sistema reprodutor (Figura 78). 
Para oócitos, espermatócitos e núcleos em intérfase (Figura 79), aumentos 
de 100 a 500 vezes oferecem visualizações amplas, que, apesar de não 
possibilitarem observações detalhadas, permitem que se identi� quem 
as diferentes etapas da oogênese em andamento (Figura 79). Já para a 
visualização de estruturas próprias da prófase, metáfase e anáfase (Figura 
80), aumentos acima de 1000 vezes são necessários (Figura 81). É comum 



Capítulo 10 - Preparações Citológicas para o Estudo da Gametogênese e Cariotipagem de Nematoides | 151

Figura 79. Células em diferentes fases meióticas: interfase (seta) de Meloidogyne incognita 
(aumento de 1000x) (A). Meiócitos de M. incognita em paquíteno (aumento de 1000x) 
(B).

Figura 80. Fases do ciclo celular (Extraído de http://docplayer.com.br/24639470-
Nucleo-celular-disciplina-embriologia-e-genetica-curso-odontologia-profa-ednilse-leme.
html).
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no caso de citogenética de nematoides que aumentos acima de 2000 vezes 
sejam utilizados para a obtenção de visualização satisfatória das estruturas 
cromossômicas.

Figura 81. Ovo de Meloidogyne incognita em início da metáfase com cromossomos 
alinhados na mitose (aumento de 1200 x) (A). Espermatozoide de Tubixaba tuxaua 
(aumento de 1000 x) (B).



Técnicas Biomoleculares 
Aplicadas à Nematologia

Felipe Teodoro de Amorim
Santino Aleandro da Silva
Vanessa da Silva Mattos

Regina M. D. G. Carneiro
Andressa C. Z. Machado

Entre as aplicações das técnicas biomoleculares no âmbito da agricultura 
está o estudo de organismos patogênicos, a exemplo dos nematoides. A 
correta identi�cação destes organismos é um processo muito importante 
e que dá suporte para vários tipos de estudos, como os de taxonomia, 
sistemática, �logenia, genética de populações, variabilidade genética, 
ecologia e epidemiologia. 

O conhecimento, aliado à e�ciência, na identi�cação das espécies 
de nematoides in�uenciam diretamente na correta tomada de decisão 
quanto ao manejo a ser adotado, principalmente quando se trata dos 
�tonematoides, pois as estratégias de controle dependem da(s) espécie(s) 
presente(s) na área. Porém, a identi�cação de espécies de nematoides ainda 
é baseada, no mais das vezes, nos exames de suas características morfológicas 
e/ou morfométricas (Capítulo 5), que podem ser afetadas por condições 
ambientais adversas, como altitude, temperatura e tipo de solo e planta 
hospedeira, além de exigir experiência e conhecimento técnico do analista.

Assim, as técnicas biomoleculares oferecem con�abilidade e aumentam 
a e�ciência neste tipo de análise, porque levam em consideração o DNA 
do indivíduo como referência. O grande entrave para o sucesso das análises 
moleculares está na otimização dos protocolos de extração de DNA, bem 
como nas poucas opções disponíveis e validadas para o uso em rotina 
laboratorial. Normalmente, o volume de DNA gerado é insu�ciente ou não 
possui qualidade para as análises posteriores, como as de PCR (Polymerase 

11
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Chain Reaction) e sequenciamento, por exemplo. Por isso, este capítulo 
visa à descrição de metodologias otimizadas e validadas, já utilizadas em 
rotina laboratorial e que, portanto, podem ser adotadas e praticadas pelos 
nematologistas. 

11.1. Extração de DNA

11.1.1. Protocolo Worm Lysis Buffer (WLB) com 

proteinase K

A metodologia utilizando-se proteinase K (WLB) possui e�ciência 
tanto à extração de DNA de fêmeas (aberrantes) do gênero Meloidogyne 
spp. quanto de nematoides vermiformes, como machos e juvenis de 
gêneros como Aphelenchoides, Helicotylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus, 
Scutellonema e Tubixaba, entre outros. A técnica descrita a seguir é uma 
modi�cação feita a partir do trabalho de Waeyenberge et al. (2000).

Os nematoides utilizados para extração de DNA podem ser 
armazenados em solução salina (NaCl 1%) a -20 ºC, a �m de garantir 
a integridade do indivíduo e melhor qualidade do produto �nal, caso a 
extração não seja realizada logo após a coleta dos mesmos. Vale ressaltar 
que a metodologia modi�cada aqui descrita apresentou e�ciência 25% 
maior quando comparada ao protocolo original, diferença que pode ser 
bastante expressiva quando reproduzida em larga escala.

SOLUÇÕES 

TAMPÃO DE EXTRAÇÃO (WLB)

O volume �nal utilizado como exemplo é de 1 ml, sendo su�ciente 
para a extração de DNA de até 40 amostras. Para a reutilização do tampão 
WLB, recomenda-se seu armazenamento a -20 ºC.
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Em um microtubo de 1,5 ml, adicionar:

880 µl de água deionizada

50 µl de KCl (1M)

50 µl de solução Gelatin* (1 %)

10 µl de Tris HCl pH 8,2 (1M) 

4,5 µl de Tween 20 (100 %)

3,3 µl de Proteinase K (20 mg/ml)

2,5 µl de MgCl2 (1M)

*Gelatin 1% (SIGMA-ALDRICH: 48723): a solução Gelatin deve ser 
preparada no momento da extração, não devendo ser reutilizada. Devido 
às características do produto e à sua solubilidade, é recomendável o preparo 
de um volume mínimo de 1 ml, podendo variar em função do número de 
amostras a serem extraídas e, consequentemente, do volume de Gelatin a 
ser utilizado no preparo do WLB. 

11.1.2. Extração de DNA de fêmeas de Meloidogyne spp. 

com WLB

a. Adicionar 20 µl de WLB em microtubo de 0,2 ml;

b. Coletar os nematoides, colocá-los no tampão contido nos microtubos e, 
com o auxílio de uma pinça, pressionar a fêmea até que sua cutícula seja 
rompida, com o extravasamento do conteúdo interno para a solução 
contida no microtubo;

c. Agitar (manualmente ou em vortex – Figura 82A), centrifugar por 1 min 
a 1500 rpm e incubar a 4 ºC por 3 horas;

d. Agitar novamente e centrifugar por mais 1 min a 1500 rpm;

e. Incubar a 60 ºC durante 1 hora;

f. Aquecer a 95 ºC por 15 minutos;

g. Resfriar a 4 ºC. 
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A partir desta fase, as amostras podem ser armazenadas a -20 ºC ou 
utilizadas na sequência para a reação de PCR. 

DICA DOS AUTORES: Para facilitar e agilizar o processo, as 
con� gurações de aquecimento, resfriamento e incubação podem ser 
programadas em aparelho termociclador (Figura 82B). 

11.1.3. Extração de DNA de nematoides vermiformes 

com WLB

a. Pipetar 4 µl de WLB sobre lâmina de microscopia comum de vidro 
(formando uma microgota);

b. Sob estereoscópio, colocar um espécime do nematoide na microgota 
de WLB e, com bisturi, cortá-lo em três partes (a quantidade de cortes 
pode variar de acordo com o tamanho do nematoide) (Figura 83);

c. Pipetar 10 µl de WLB sobre a microgota com o nematoide e, com a 
mesma ponteira, misturar a solução e succionar os cortes, num volume 
� nal de 10 µl;

Figura 82. Vortex (A) e Aparelho termociclador (B).
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d. Colocar a solução succionada em microtubo de 0,2 ml e adicionar mais 
10 µl de WLB, totalizando um volume � nal de 20 µl para cada reação;

e. Agitar, centrifugar por 1 min a 1500 rpm e incubar a 4 ºC por 3 horas;

f. Agitar e centrifugar por 1 min a 1500 rpm;

g. Incubar a 60 ºC durante 1 hora;

h. Aquecer a 95 ºC por 15 minutos;

i. Resfriar a 4ºC. 

A partir desta fase, as amostras podem ser armazenadas a -20 ºC ou 
utilizadas na sequência para a reação de PCR. 

Geralmente, as amostras de DNA de nematoides vermiformes extraídas 
por este método rendem aproximadamente 10 ng/µl, concentração ótima 
para a reação posterior de PCR. Por isso, não se faz necessária a quanti� cação 
e padronização das amostras, o que agiliza o processo de extração de DNA 
e maximiza o tempo de obtenção dos resultados. 

Fêmeas de Meloidogyne spp. tendem a render maiores concentrações 
(em torno de 100 ng/µl) por conta de seu tamanho e, por isso, recomenda-
se quanti� car as amostras e ajustá-las a um padrão para a reação de PCR, 
caso necessário.

Figura 83. Representação esquemática do preparo (corte) de nematoide vermiforme para 
extração de DNA.



158 | Métodos em Nematologia Agrícola – Felipe Teodoro de Amorim, Santino Aleandro da Silva, Vanessa 
da Silva Mattos, Regina M. D. G. Carneiro & Andressa C. Z. Machado

11.1.4. Protocolo “overnight” 

O diferencial desse protocolo é que é necessário tempo maior de 
incubação com a solução tampão (12 horas), porém, quando comparado à 
metodologia WLB, apresenta menor custo, devido aos reagentes utilizados. 
Além disso, é especí�co para extração de DNA de juvenis de segundo 
estádio do gênero Meloidogyne, conforme trabalho de Stanton et al. (1998) 
e descrito a seguir com modi�cações realizadas pelos autores.

De maneira semelhante ao descrito para a extração de DNA com WLB, 
as con�gurações de aquecimento e incubação podem ser ajustadas em 
termociclador, a �m de agilizar o processo da técnica.

REAGENTES NECESSÁRIOS

NaOH (0,25M)

HCl (0,25M)

Tris-HCl pH 8.0 (0,5M)

Triton X-100 (2%);

a. Adicionar 20 µl de NaOH (0,25M) em microtubo de 0,2 ml;

b. Colocar o nematoide no respectivo microtubo;

c. Agitar, centrifugar por 1 min a 1500 rpm e incubar as amostras a 25 ºC 
por período “overnight” (durante uma noite);

d. Incubar a 99 ºC por 3 minutos;

e. Adicionar 10 µl de HCl (0,25M), 5µl de Tris-HCl pH 8.0 (0,5M) e 5µl 
de Triton X-100 (2%);

f. Agitar, centrifugar por 1 min a 1500 rpm e incubar as amostras a 99 ºC 
por 3 minutos;

g. Resfriar a 4 ºC. 
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A partir dessa fase, as amostras podem ser armazenadas a -20 ºC ou 
utilizadas na sequência para a reação de PCR. 

11.1.5. Extração de DNA de ovos de Meloidogyne spp. 

com Fenol/Clorofórmio

A extração de ovos para posterior extração de DNA é feita de acordo 
com o protocolo descrito no Capítulo 2 (tópico 2.8 deste livro) com as 
seguintes modi�cações: a raiz deve ser bem lavada para retirar o máximo 
de resíduos; a concentração do hipoclorito é de 1,25%; utiliza-se sacarose 
a 30%; a recuperação �nal do pellet de ovos é feita em microtubo de 1,5 
ml e  esses são armazenados a -20 ºC até o uso.

O protocolo de extração de DNA é baseado no método de Randig et al. 
(2002) e deve ser feito a partir de 100 µl de ovos. 

SOLUÇÕES NECESSÁRIAS

NIB
NaCl 5 M 1 ml Misturar os reagentes e de-

pois completar para 50 ml 
de água.

Tris 1M pH 8 1,5 ml
EDTA 0,5 M 1 ml
β-mercaptoetanol 35 µl
Triton 280 µl
Água mili-Q 40 ml

Tampão de homogeneização
NaCl 5 M 1 ml Misturar os reagentes e de-

pois completar para 50 ml 
de água.

Sucrose 3,42 g
EDTA 0,5 M 1 ml
Água mili-Q 40 ml
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Tampão de lise
Tris 2 M pH 9,2 12,5 ml Misturar os reagentes e de-

pois completar para 50 ml 
de água.

EDTA 0,5 M 12,5 ml
SDS 10% 11,5 ml
Água mili-Q 40 ml

1. Retire os ovos do freezer -80 ° C e mantenha-os no gelo. Transferir os 
ovos (pellet) para um almofariz com nitrogênio líquido e macerar com 
pilão de porcelana; 

2.  Adicionar mais nitrogênio líquido e macerar os ovos com o pilão até 
obter um pó �no; 

3. Transferir o pó com uma espátula para tubo eppendorf de 2 ml; 

4. Adicionar 500 µl de tampão NIB e agitar durante 30 segundos; 

5. Centrifugar a 14.000 rpm por 2 minutos e descartar o sobrenadante 
(fase superior); 

6. Adicionar 500 µl de NIB, dissolver o sedimento com a ponta de uma 
ponteira e centrifugar a 14.000 rpm por 2 minutos;

7. Descartar o sobrenadante, adicionar 800 µl de tampão de 
homogeneização, desfazendo o sedimento com a ponta da ponteira, 
adicionar 200 µl de tampão de lise e agitar em vortex por 30 segundos; 

8. Incubar as amostras a 55 °C por 30 minutos e deixá-las esfriarem até a 
temperatura ambiente por 10 minutos (ou manter a 4 °C por 1 hora); 

9. Para precipitar o DNA, adicionar 1 volume de solução de fenol em 
cada tubo e vortexar;

10. Centrifugar a 14.000 por 3 minutos, remover cuidadosamente a fase 
superior e transferir para tubo de microcentrífuga de 1,5 ml limpo.

11. Adicionar volume igual de fenol:clorofórmio e homogeneizar;

12. Centrifugar a 14.000 rpm por 3 minutos, remover cuidadosamente a 
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fase superior e transferir para tubo de microcentrífuga limpo;

13. Adicionar 200 µl de éter e vortexar;

14. Centrifugar a 14.000 por 3 minutos e descartar cuidadosamente a fase 
superior;

15. Precipitar o DNA com 1 ml de etanol a 100%, invertendo os tubos de 
5 a 10 vezes;

16. Incubar a -80 °C por 30 minutos (ou -20 °C por 2 horas);

17. Centrifugar a 14.000 rpm por 10 minutos;

18. Pipetar cuidadosamente o etanol e adicionar 1 ml de etanol a 70%;

19. Centrifugar a 14.000 rpm por 5 minutos e descartar o etanol;

20. Inverter os tubos em toalha de papel limpa e deixar secar por alguns 
minutos;

21. Ressuspender o pellet em 20 µl de água deionizada autoclavada;

22. Adicionar 1 µl (10 mg / ml) de solução estoque de Ribonuclease A à 
solução de DNA e incubar a 37 ºC por 30 minutos;

23. Estimar a concentração de DNA (alíquota) em gel de agarose a 1%, 
comparando-se com o DNA de lambda;

24. Armazenar o DNA a -20 °C até o uso.

11.2. Polymerase Chain Reaction (PCR) ou Reação em 

Cadeia da Polimerase

A PCR é técnica biomolecular que possibilita a ampli�cação de 
milhares de cópias de uma determinada região no DNA genômico de 
maneira simples e rápida. Essa ampli�cação se dá in vitro e ocorre com 
quantidades mínimas de DNA. Desde sua descoberta, em 1980, a técnica 
tem contribuído para os mais variados estudos moleculares, em diversas 
áreas.
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Praticamente todas as detecções e resultados de análises moleculares são 
baseados na técnica de PCR, pois a partir dela é que se pode con�rmar a 
presença ou ausência de genes, realizar o sequenciamento genético, que 
fornece o resultado para estudos de �logenia, diferenciar uma espécie de 
outra, entre outras �nalidades.

Uma reação típica de PCR é composta por:

	25 ng de DNA molde = modelo de DNA que contém a região alvo 
para ampli�cação

	10 mM dNTPs = desoxinucleotídeos trifosfatos, os “blocos de 
construção” a partir dos quais a DNA polimerase sintetiza nova cadeia de 
DNA

	5 µM primers = iniciadores de DNA 

	50 mM MgCl2 = cloreto de magnésio 

	1 U Taq polimerase = enzima que polimeriza novas cadeias de 
DNA

	Água ultrapura para completar o volume

As condições de ampli�cação seguem, basicamente, uma primeira etapa 
de desnaturação a 94 oC (“hot start”), seguida por determinado número de 
ciclos de desnaturação a 94 oC, anelamento a 53-62 oC e extensão a 72 oC, 
e uma fase de extensão �nal a 72 oC. A duração de cada etapa é calculada 
de acordo com a �nalidade do estudo e da espécie em análise. 

Na Nematologia, em especí�co, são poucos os primers especí�cos 
disponíveis para as principais espécies �toparasitas. A maior parte dos 
trabalhos apresentados até então se baseiam em regiões encontradas no 
DNA ribossomal (rDNA), que é comum para todos os organismos vivos. 
Dentro dessas regiões do rDNA, é possível realizar estudos para diferenciar 
espécies, pois mesmo que o DNA ribossomal seja comum para todos os 
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organismos vivos, o arranjo das sequências de DNA é diferente de um 
indivíduo para outro. Neste sentido, a con�guração da PCR pode sofrer 
alterações dependendo da espécie com a qual se está trabalhando. O ideal 
é que seja realizada minuciosa revisão de literatura para o nematoide que 
irá ser estudado, observando-se quais primers são recomendados para 
aquela espécie e as condições de ampli�cação mais adequadas. No caso 
de não haverem trabalhos anteriores com a espécie em estudo, ou mesmo 
de não se saber qual a identidade do espécime analisado, pode-se utilizar 
primers universais para a PCR, por exemplo os das regiões D2/D3, ITS do 
rDNA (Figura 84) e mt-DNA, seguida ou não de sequenciamento para 
con�rmação da espécie. A lista de alguns primers comumente encontrados 
na literatura para os estudos envolvendo diferentes espécies de nematoides 
pode ser visualizada na Tabela 6. 

TABELA 6. Primers universais comumente utilizados para a diagnose de nematoides 
(Extraído de Hooper et al., 2005).

Código Primer (5’ – 3’) Região alvo Referência

C2F3 GGTCAATGTTCAGAAATTTGTGG Genes 
mitocondriais Powers & Harris 

(1993)
1108 TACCTTTGACCAATCACGCT (3’da COII 

para 16S)

18S TTGATTACGTCCCTGCCCTTT Região ITS1 
do rDNA

Szalanski et al. 
(1997)rDNA1.58S GCCACCTAGTGAGCCGCGCA

18S TTGATTACGTCCCTGCCCTTT Região ITS1-
5.8S-ITS2 do 

rDNA
Vrain et al. (1992)

26S TTTCACTCGCCGTTACTAAGG

F194 CGTAACAAGGTAGCTGTAG Região ITS1-
5.8S-ITS2 do 

rDNA
Ferris et al. (1993)

F195 TCCTCCGCTAAATGATATG

SSU18A AAAGATTAAGCCATGCATG Gene 18S 
rDNA Blaxter et al. (1998)

SSU26R CATTCTTGGCAAATGCTTTCG

D2A ACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTG Expansão 
D2-D3 De Ley et al. (1999)

D3B TCGGAAGGAACCAGCTACTA

TW81 GTTTCCGTCGGTGAACCTGC Gene 28S 
rDNA

Joyce et al. (1994)
AB28 ATATGCTTAAGTTCAGCGGGGT

Região ITS1-
5.8S-ITS2 do 

rDNA
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A partir da obtenção dos produtos da PCR, com a eletroforese é possível 
visualizar o resultado através da migração das moléculas de DNA em gel de 
agarose (Figura 85). A eletroforese também é utilizada para a veri� cação da 
integridade de moléculas de DNA (ou RNA), por exemplo. 

Figura 84. Representação esquemática do DNA ribossômico (rDNA), evidenciando os 
três genes ribossômicos, 18S/SSU, 5.8S e 28S/LSU, este último contendo a região D2/
D3, e as regiões espaçadoras ITS1 e ITS2.

Figura 85. Representação esquemática de gel de agarose evidenciando o sentido da 
migração dos fragmentos de DNA (esquerda) e os diferentes tamanhos de fragmentos 
distribuídos pelo gel após migração (direita).

O gel de agarose é opção viável e que funciona como uma malha para 
a passagem do fragmento ampli� cado. Quanto maior a concentração 
do gel, menor será o tamanho dos poros e, consequentemente, maior a 
resolução do gel e separação dos fragmentos menores. Ou seja, recomenda-
se concentração menor quando se trabalha com fragmentos maiores, a 
� m de permitir uma maior facilidade da migração destes pelo gel. No 
geral, para os primers das regiões ITS ou D2/D3, usa-se gel de agarose na 
concentração de 1%.

A Figura 86 ilustra o resultado da PCR visualizado através da técnica 
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de eletroforese em gel de agarose. As amostras de DNA ampli� cadas são 
do nematoide Tubixaba tuxaua, do mesmo indivíduo, porém ampli� cadas 
para as regiões ITS e D2/D3. 

Figura 86. Resultado da PCR de amostra de DNA extraída do um único exemplar do 
nematoide Tubixaba tuxaua e ampli� cada com os primers das regiões ITS e D2/D3, 
visualizado em gel de agarose a 1%.

11.2.1. Identificação de espécies de Meloidogyne com 

base nos marcadores SCAR

Alguns primers utilizados para o diagnóstico de espécies dos nematoides 
das galhas, utilizando-se PCR convencional, foram concebidos com base 
em marcadores SCAR (Sequence Characterized Ampli� ed Region) (Tabela 
7). Em particular, marcadores SCAR têm sido usados com sucesso para 
diagnosticar algumas das principais espécies de Meloidogyne associadas 
à culturas tropicais importantes, como café, algodão, goiaba, soja, 
hortaliças, fruteiras, arroz, entre outras, incluindo M. arenaria (Zijlstra et 
al., 2000; Dong et al., 2001b), M. incognita (Zijlstra et al., 2000; Dong 
et al., 2001b; Randig et al., 2002  ; Meng et al., 2004), M. paranaensis, 
M. exigua (Randig et al., 2002), M. enterolobii (Tigano et al., 2010), M. 
ethiopica (Correa et al., 2014), M. izalcoensis e M. arabicida (Correa et al., 
2013). Recentemente, também para espécies presentes na cultura do arroz 
irrigado, M. graminicola, M. oryzae e M. salasi (Mattos et al., 2018).

Muitos desses primers foram validados em estudos com diferentes 



166 | Métodos em Nematologia Agrícola – Felipe Teodoro de Amorim, Santino Aleandro da Silva, Vanessa 
da Silva Mattos, Regina M. D. G. Carneiro & Andressa C. Z. Machado

Tabela 7. Lista de primers espécie-especí�cos desenvolvidos para espécies de nematoides 
das galhas.

Meloidogyne spp.
Região 

alvo
Primers (5’ — 3’)

Amplicon 
(bp)

Referências

M. arenaria

SCAR
TCGGCGATAGAGGTAAATGAC

420
Zijlstra et al., 

2000TCGGCGATAGACACTACAACT

SCAR
TCGAGGGCATCTAATAAAGG

950 Dong et al., 
2001bGGGCTGAATAATCAAAGGAA

M. arabicida SCAR
TCGGCGATAGTACGTATTTAGCG

300
Correa et al., 

2013TAGTGATTTCGGCGATAGGC

M. chitwoodi

SCAR
CCAATGATAGAGATAGGAAC

400 Williamson et 
al., 1997CTGGCTTCCTCTTGTCCAAA

IGS
GATCTATGGCAGATGGTATGGA

900
Petersen et al., 

1997AGCCAAAACAGCGACCGTCTAC

SCAR
TGGAGAGCAGCAGGAGAAAGA

800 Zijlstra et al., 
2000GGTCTGAGTGAGGACAAGAGTA

M. exigua SCAR
CATCCGTGCTGTAGCTGCGAG

562
Randig et al., 

2002CTCCGTGGGAAGAAAGACTG

M. ethiopica SCAR
ATGCAGCCGCAGGGAACGTAGTTG

350 Correa et al., 
2014TGTTGTTTCATGTGCTTCGGCATC

M. fallax

IGS
TGGGTAGTGGTCCCACTCTG

1100
Petersen et al., 

1997AGCCAAAACAGCGACCGTCTAC

SCAR
CCAAACTATCGTAATGCATTATT

515 Zijlstra et al., 
2000GGACACAGTAATTCATGAGCTAG

M. hapla

SCAR
CAGGCCCTTCCAGCTAAAGA

960
Williamson et 

al., 1997CTTCGTTGGGGAACTGAAGA

SCAR
TGACGGCGGTGAGTGCGA

610 Zijlstra et al., 
2000TGACGGCGGTACCTCATAG

SCAR
GGCTGAGCATAGTAGATGATGTT

1500
Dong et al., 

2001aACCCATTAAAGAGGAGTTTTGC

IGS
GGATGGCGTGCTTTCAAC

440 Wishart et al., 
2002AAAAATCCCCTCGAAAAATCCACC

M. incognita

SCAR
CTCTGCCCAATGAGCTGTCC

1200
Zijlstra et al., 

2000CTCTGCCCTCACATTAGG

SCAR
TAGGCAGTAGGTTGTCGGG

1350 Dong et al., 
2001bCAGATATCTCTGCATTGGTGC

SCAR
GGGATGTGTAAATGCTCCTG

399
Randig et al., 

2002CCCGCTACACCCTCAACTTC

SCAR
GTGAGGATTCAGCTCCCCAG

955 Meng et al., 
2004ACGAGGAACATACTTCTCCGTCC
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populações, usando o DNA de um único juvenil (J2), ou em reações de 
PCR multiplex, contendo misturas de espécies, e tornaram-se um excelente 
kit diagnóstico para Meloidogyne spp. (Randig et al., 2002; Carneiro et 
al., 2005; Correa et al., 2013, 2014). Um exemplo interessante é o kit 
diagnóstico SCAR/café (Figura 87), que foi desenvolvido para várias 
espécies de Meloidogyne que ocorrem na cultura do cafeeiro e que vem 
sendo utilizado no Brasil e na América Central para identi�cação das 
principais espécies (Carneiro et al., 2005; Lopez-Lima et al., 2015).

Meloidogyne spp.
Região 

alvo
Primers (5’ — 3’)

Amplicon 
(bp)

Referências

M. izalcoensis SCAR
GGAAACCCCTAATTAGGATACACT

670
Correa et al., 

2013CGCTTGATTTGAGCAGTAGG

M. javanica

SCAR
CCTTAATGTCAACACTAGAGCC

1650 Dong et al., 
2001bGGCCTTAACCGACAATTAGA

SCAR
GGTGCGCGATTGAACTGAGC

670
Zijlstra et al., 

2000CAGGCCCTTCAGTGGAACTATAC

SCAR
ACGCTAGAATTCGACCCTGG

517 Meng et al., 
2004GGTACCAGAAGCAGCCATGC

M. enterolobii

mtDNA
GAAATTGCTTTATTGTTACTAAG

322
Blok et al., 

2002TAGCCACAGCAAAATAGTTTTC

SCAR
GATCAGAGGCGGGCGCATTGCGA

520 Tigano et al., 
2010CGAACTCGCTCGAACTCGAC

M. naasi ITS
CTCTTTTGGAGAATAATCGT

433
Zijlstra et al., 

2004CCTCCGCTTACTGATATG

M. paranaensis SCAR
GCCCGACTCCATTTGACGGA

208 Randig et al., 
2002CCGTCCAGATCCATCGAAGTC

M. graminicola SCAR
GGTGCTGGAGAAGCTGAAAC

230
Mattos et al., 

2018GTCCTTGCCTTTGTTGAGGA

M. oryzae SCAR
CCAGCATCCGCTGTTGTAT

120 Mattos et al., 
2018AACAGGCTCCAGGTGAAAAG

M. salasi SCAR
CAAAGAACGGGGTTTATTCG

160
Mattos et al., 

2018GGTTATCCGAACTCCCCAAT
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11.2.1.1. Protocolo kit diagnóstico SCAR/Café

O Kit SCAR/Café foi desenvolvido para a detecção das principais 
espécies de Meloidogyne parasitas do cafeeiro. Neste livro, daremos como 
exemplo o protocolo utilizado em reação multiplex utilizando-se os primers 
de M. incognita, M. exigua e M. paranaensis. 

O primeiro passo é a obtenção de DNA de boa qualidade de amostras 
contendo espécies isoladas ou em mistura dos nematoides das galhas. A 
extração de DNA pode ser feita a partir de ovos, fêmeas, machos ou juvenis 
(J2), de acordo com os protocolos previamente descritos no tópico 11.1 
deste capítulo ou kits comerciais.

Os conjuntos de pares de primers utilizados para detecção de M. 
incognita, M. exigua e M. parananensis (Randig et al., 2002) estão listados 
na Tabela 6, enquanto que os componentes da reação de PCR estão listados 
abaixo, com as quantidades indicadas para as condições de PCR individual 
(um par de primers por vez) ou PCR-multiplex (mais de um par de primers 
por vez, no exemplo, primers especí� cos de M. incognita, M. exigua e M. 
paranaensis combinados em uma reação). 

Figura 87. Exemplos de ampli� cações SCAR-PCR para Meloidogyne spp. parasitas do 
cafeeiro nas Américas. Reação individual (A) e em multiplex-PCR (B). Meloidogyne 
arabicida (ara-1), M. izalcoensis (iza-1), M. incognita (inc-1), M. exigua (exi-1), M. 
paranaensis (par) e M. enterolobii (ent). (-) DNA: controle negativo. M= 1kb Plus DNA 
ladder. Extraído de Correa et al. (2013). 



Capítulo 11 - Técnicas Biomoleculares Aplicadas à Nematologia | 169

Solução 
estoque

Volume por reação (µl)

PCR simples PCR Multiplex 
Tampão 10x PCR 10X 2,5 2,5
dNTPs 1,25 mM 4 4
Primer anverso 10 µM 1 1+1+1
Primer reverso 10 µM 1 1+1+1
Taq DNA polimerase 5U 0,25 0,25
Água Mili-Q -- 14,25 6,25
DNA 3 ng 2 2+2+2
Volume total -- 25 25

Descongelar todos os componentes da PCR, incluindo o DNA alvo, em 
gelo. Preparar o mix de acordo com as quantidades recomendadas acima, 
calculando-se uma ou duas reações a mais. Manter a enzima Taq polimerase 
a -20 °C e adicioná-la por último no mix. Adicionar 23 µl do mix em cada 
tubo de PCR de 0,2 ml. Por �m, adicionar 2 µl do DNA alvo ou água 
(para o controle negativo) em cada tubo. Certi�car-se de incluir um DNA 
de controle positivo também para cada espécie. Incubar as amostras no 
termociclador, utilizando-se as seguintes condições (Randig et al., 2002): 
5 minutos a 94 °C; 30 ciclos de 30 segundos a 94 °C; 45 segundos a 64 
°C; 1 minuto a 70 °C e uma incubação �nal de 8 minutos a 70 °C. Este 
programa de PCR foi otimizado para executar PCR individual ou PCR 
multiplex. No entanto, cada combinação de primers e quantidade de DNA 
precisa ser pré-otimizada. Para analisar os resultados da ampli�cação da 
PCR, correr as amostras em gel de agarose (1,5%) e visualizar sob luz UV.

DICA DOS AUTORES: Para a reação de PCR com DNA obtido 
a partir de juvenis, aumentar os ciclos de 30 para 40 vezes e a 
concentração da enzima Taq polimerase de 0,25 µl para 0,3 µl por 
reação.
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11.3. Sequenciamento do DNA

O sequenciamento do DNA fornece informações importantes e mais 
especí� cas, principalmente para estudos de � logenia, identi� cação de 
regiões genômicas e síntese de primers. Para tanto, são necessários processos 
de extração, ampli� cação e puri� cação de DNA bem estabelecidos e que 
forneçam material de qualidade.

A puri� cação do DNA deve ser realizada a � m de retirar restos de 
reagentes e impurezas presentes na amostra advindas da reação de PCR. Há 
uma gama de kits de puri� cação disponíveis no mercado; a especi� cidade 
e sensibilidade de cada um em relação ao tipo de tecido utilizado para 
a extração do DNA, bem como os limites de concentração de DNA 
trabalhados, é que determinarão a escolha do ideal.

Depois das amostras puri� cadas e sequenciadas, deve-se adotar o uso 
da bioinformática para a análise dos resultados. Os softwares Bioedit (Hall, 
1999) e Mega (Kumar et al., 2015) são algumas opções para a análise 
dos eletroferogramas gerados na reação de sequenciamento. A Figura 88 
mostra o resultado do sequenciamento de uma amostra de Aphelenchoides 
besseyi, extraída via método WLB, ampli� cada na região D2/D3 do rDNA 
e puri� cada via kit de micro coluna.

Figura 88. Exemplo de eletroferograma de Aphelenchoides besseyi gerado pelo programa 
Bioedit (Hall, 1999).

Após analisadas e estabelecidas as sequências de nucleotídeos com os 
softwares citados, é possível, por exemplo: i) construir árvores � logenéticas 
em estudos de populações; ii) determinar a espécie em estudo quando 
apenas a morfologia não o permite; e iii) encontrar regiões genômicas (ou 
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marcas) para síntese de primers.

Um dos bancos de dados de sequências mais utilizados é o NCBI 
(National Center for Biotechnology Information) - <https://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi>. Com esta ferramenta, é possível encontrar regiões 
similares entre sequências, seja de nucleotídeos ou proteínas, através da 
comparação entre sequências já depositadas de vários organismos vivos. 
Um cálculo estatístico de similaridade é gerado automaticamente, que dá 
con�abilidade para as observações. 

Como visto, o uso do sequenciamento de DNA para análises 
nematológicas pode contribuir muito em certos tipos de estudos e aumentar 
a con�abilidade dos seus resultados. Hoje já é considerada uma técnica 
bem mais acessível, havendo várias empresas disponíveis especializadas 
nesse método.

11.4. Aplicações práticas

Em especí�co para a Nematologia, muito ainda há de se explorar 
neste contexto, e o uso da biologia molecular abre portas para avançar o 
conhecimento e dar suporte para outras metodologias, a �m de agregar e 
aumentar a e�ciência dos resultados e conclusões. Porém, para continuar 
a explorar e avançar, o entendimento básico e a correta realização dos 
métodos são de extrema importância, buscando-se sempre melhorar 
e adaptar as técnicas já existentes às próprias condições de trabalho e 
ferramentas disponíveis para isso.

Um dos exemplos que se tem visto de aplicação de técnicas 
biomoleculares é a Taxonomia Integrativa ou “código de barras do DNA”. 
Para a segura identi�cação de espécies de nematoides, a integração entre 
dados morfológicos e moleculares é, em muitos casos, necessária (Oliveira 
et al., 2011). No caso do uso do código de barras do DNA, essa integração 
de dados �ca mais evidente. O uso do código de barras do DNA para 
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identi�cação de organismos foi proposto em duas conferências realizadas 
no laboratório de Cold Spring Harbor (EUA), em 2003 (Powers, 2004). 
Seu princípio seria o de que, em pequeno trecho do genoma do organismo, 
especí�co para cada espécie, geralmente o DNA mitocondrial ou DNA 
ribossômico, existiria variação su�ciente para separar as espécies que 
habitam o planeta atualmente, inclusive os nematoides parasitas de plantas 
(Powers, 2004). 

Na taxonomia, o uso do código de barras do DNA pode ser utilizado 
para diagnose de rotina de espécies, bem como pode ser útil na investigação 
taxonômica de espécimes atípicos. Nos estudos �logenéticos, pode ser ponto 
de partida para otimizar a seleção de táxons e as sequências geradas podem 
ser incluídas ao conjunto de dados para as análises �logenéticas. Nos estudos 
de genética das populações, o código de barras do DNA pode fornecer 
um primeiro sinal da extensão e natureza das divergências populacionais, 
facilitando estudos comparativos da diversidade populacional de espécies 
(Hajibabaei et al., 2007).

Outra utilidade para o uso do código de barras do DNA é como 
ferramenta para diagnose de espécies de nematoides quarentenárias para 
o Brasil (segundo a FAO, espécie quarentenária é uma praga de expressão 
econômica potencial para a área posta em perigo e onde ainda não está 
presente, ou, se está, não se encontra amplamente distribuída e é considerada 
sob controle). Um exemplo pode ser encontrado em Oliveira et al. (2010), 
em que amostras de batata-semente e plantas de lírio enviadas pelo serviço 
de sanidade vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) 
foram analisadas, deparando-se com duas situações em que a taxonomia 
tradicional não foi su�ciente para a segura identi�cação especí�ca, seja 
pela di�culdade de observação de características diagnósticas, seja pelo 
estado de deformação em que se encontravam os espécimes (Figura 89). 
As regiões genômicas D2/D3 e 18S de espécimes extraídos das amostras 
foram sequenciadas e, após serem confrontadas aos dados existentes no 
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banco de dados GenBank, concluiu-se que o nematoide presente na 
amostra da batata-semente era Pratylenchus penetrans, enquanto que o 
das amostras de lírio era P. crenatus, este considerado praga quarentenária 
A1 no Brasil. Portanto, o uso do código de barras do DNA foi, naquela 
situação, contribuição valiosa para o serviço de quarentena do país, mas 
também para os produtores de batata e lírio, na medida em que impediu-
se que lotes infestados viessem a ser cultivados em áreas indenes. Também 
mostrou a necessidade da integração entre taxonomia clássica e técnicas 
biomoleculares para garantir a segura diagnose. 

Figura 89. Comparação entre espécimes de Pratylenchus penetrans com morfologia normal 
(A) e deformada (B). O espécime deformado foi extraído de amostras de batata-semente 
enviadas pelo MAPA para análise (Extraído de Oliveira et al., 2010).
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 A agricultura mundial e especialmente aquela desenvolvida nas regiões tropicais 

enfrenta sérios desafios quanto ao ataque de pragas e doenças. Dentre os patógenos 

mais importantes para a agricultura podemos citar os fitonematoides, que podem 

atacar desde raízes, bulbos, caules, folhas e inflorescências até sementes, causando 

redução na produvidade e qualidade final dos produtos agrícolas até a perda total da 

lavoura, a depender do nível de infestação e da suscebilidade ou intolerância da 

cultura ao fitonematoide em questão.
 A principal cultura atacada em termos mundiais é a soja, sendo esmadas perdas 

causadas apenas pelo nematoide de cisto da soja de quase 10% da produção nos 

Estados Unidos e mais de 5% no Brasil. Se considerarmos as outras espécies de 

fitonematoides, as perdas à produção de soja no Brasil podem ser comparadas àquelas 

causadas por ferrugem asiáca ou lagartas. Além da soja, no Brasil, desde as principais 

comodies agrícolas como milho, algodão e café, até horfrus e plantas ornamentais 

sofrem com o ataque de fitonematoides, com destaque aos nematoides das galhas 

Meloidogyne spp., nematoides das lesões radiculares Pratylenchus spp., nematoide do 

cisto da soja Heterodera glycines, e também várias outras espécies consideradas 

secundárias, mas que a depender da cultura, podem ser um sério empecilho ao culvo 

com boa produvidade e lucravidade.
 Desde o final do século XIX, muito se tem estudado sobre os nematoides, tendo sido 

desenvolvidos nemacidas químicos e biológicos com elevadas taxas de eficiência, 

além de tácas de manejo com o uso de plantas não hospedeiras e do melhoramento de 

culvares com resistência genéca em várias culturas. Entretanto, apesar dos esforços 

empreendidos, ainda são apontados grandes volumes de perdas de produvidade 

ligadas ao ataque de nematoides, assim como as dificuldades em controlá-los ou 

manejá-los adequadamente.
 Vale lembrar que, em condições tropicais, favoráveis ao desenvolvimento dos 

fitonematoides, o uso de ferramentas de manejo isoladas tende a trazer resultados 

limitados e, muitas vezes, não impactar posivamente nem na produção da cultura, 

nem no controle do patógeno. Dessa forma, o diagnósco preciso, realizado por 

profissional especialista em Nematologia, que indique qual ou quais espécies estão 

presentes na área, a adoção do manejo integrado, baseado na racionalidade técnica, no 

emprego de tecnologias e produtos de controle, bem como o monitoramento 

constante, são sem sombra de dúvidas um caminho que oferece melhores chances de 

sucesso para o culvo em áreas infestadas com nematoides.
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