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Prefácio

Este guia é uma referência simples, fácil de seguir para avaliar problemas relacionados 
com nemátodes fitoparasitas. Apresenta instruções claras, com muitas ilustrações, sobre 
procedimentos de colheita e processamento das amostras para determinar a presença de 
nemátodes, assim como informação sobre como obter mais apoio para a sua identificação e 
diagnose. O manual destina-se a técnicos, técnicos de campo, agentes de extensão e outros 
com interesse na produção e protecção de culturas, principalmente nas partes do mundo 
onde o acesso à ajuda de especialistas e equipamento avançado é limitado. Foi produzido para 
responder aos colegas que frequentemente solicitavam um guia para auxiliar a diagnosticar 
os problemas relacionados com os nemátodes. Espera-se que este guia simplifique alguns 
aspectos da nematologia e contribua para esclarecer os mistérios que rodeiam este problema 
na produção de culturas.

Diz-se, muitas vezes, que os nemátodes só são vistos como um problema para a produção 
das culturas quando um nematologista está presente e que sem os nematologistas não 
haveria problemas de nemátodes. Paradoxalmente, os sintomas não específicos de estragos 
provocados pelos nemátodes são, muitas vezes, atribuídos a outras causas, que parecem ser 
mais prováveis ou mais óbvias. A realidade é que, muitas vezes, há uma combinação de vários 
factores que reduzem a produção e é necessário quantificar todos os factores principais, 
incluindo os nemátodes. Ter em atenção a ameaça dos nemátodes, relativamente a outras 
pragas e doenças, é um desafio, mas que será enormemente atenuado com uma adequada 
quantificação do problema causado pelos nemátodes, através da utilização de melhores 
procedimentos no campo e no laboratório.

Os nemátodes parasitas de plantas estão sempre presentes e estão associados ao crescimento 
da planta e à produção da cultura. Eles constituem factores significativos na agricultura 
sustentável e podem ser difíceis de controlar. Determinar a importância de cada uma das 
espécies de nemátode, das comunidades de nemátodes e da associação dos nemátodes com 
outros problemas não é normalmente uma tarefa fácil, mas é ainda mais difícil em climas 
tropicais do que em climas temperados. Espécies que não eram anteriormente conhecidas 
por causarem prejuízos nas culturas estão continuamente a ser descobertas, principalmente 
porque a agricultura muda consoante as necessidades, e novas culturas são introduzidas. 
A introdução ou melhoramento de técnicas nematológicas e de diagnóstico podem levar à 
identificação dos nemátodes como a causa de problemas antigos, mas que não haviam sido 
devidamente diagnosticados devido à falta de especialistas locais.

Muito há ainda para aprender sobre nemátodes e sobre os prejuízos que eles causam nas 
culturas. Por exemplo, para muitas culturas diferentes e para vários tipos de nemátodes, existe 
falta de informação sobre a relação entre o número de nemátodes e a produção. Em muitos 
países menos desenvolvidos muita informação básica simplesmente não existe. Por isso, é 
importante que mesmo os pequenos desenvolvimentos e avanços dos conhecimentos sejam 
registados para uso futuro, em publicações das redes e sociedades relevantes ou em revistas 
regionais ou internacionais.
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Esperamos que este guia contribua para melhorar o controlo das pragas e doenças, 
particularmente onde existem poucos nematologistas, como é o caso dos países menos 
desenvolvidos. O primeiro passo para controlar os nemátodes é determinar a sua presença 
através da colheita de amostras e observação de sintomas, e identificar correctamente as 
espécies com a ajuda de especialistas. O objectivo deste guia é dar apoio neste primeiro passo.

Danny Coyne – Nematologista, IITA, Uganda.

Julie Nicol – Nematologista Int., CIMMYT, Turquia.

Biodun Claudius-Cole – Nematologista, Departamento de Protecção de Culturas e  
 Biologia Ambiental, Universidade de Ibadan, Nigéria.
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Os nemátodes são um grupo de animais vermiformes muito diverso. Encontram-se  
praticamente em todos os ambientes, não só como parasitas mas também como organismos 
livres. Geralmente são minúsculos, mas algumas espécies podem atingir vários metros de 
comprimento. Este guia foca especificamente os nemátodes parasitas de plantas, que são 
muito pequenos ou microscópicos, podem causar estragos significativos nas culturas e têm 
uma distribuição extremamente alargada (Apêndice 1).

Em virtude de ser difícil ou impossível ver os nemátodes no campo e de os sintomas 
serem, muitas vezes, não específicos, os estragos causados pelos nemátodes são, muitas 
vezes, atribuídos a outras causas mais visíveis. Tanto os agricultores como os investigadores 
subestimaram, muitas vezes, os seus efeitos. Como avaliação geral, os nemátodes parasitas 
de plantas são responsáveis pela redução de cerca de 11% da produção agrícola global 
(Agrios, 2005), o que corresponde a uma redução de milhões de toneladas por ano.

O estrago causado por nemátodes depende de vários factores, tais como densidade 
populacional, virulência da espécie ou isolado, e da resistência (capacidade da planta para 
reduzir a população do nemátode) ou tolerância (capacidade da planta para produzir apesar 
do ataque do nemátode) da planta hospedeira. Outros factores também podem contribuir 
para este processo: clima, disponibilidade de água, condições do solo, fertilidade do solo e 
presença de outras pragas e doenças. No entanto, apesar de termos algum conhecimento 
sobre a relação nemátode-cultura e dos factores que podem influenciar esta relação, ainda 
há muito para aprender. Por exemplo, o limiar do estrago provocado pelos nemátodes em 
várias culturas, em várias partes do mundo, é, muitas vezes, desconhecido e a ameaça que os 
nemátodes representam, muitas vezes requer uma investigação científica.

Logo que os nemátodes sejam identificados como contribuindo, de um modo significativo, 
para o estrago das culturas, medidas de controlo podem então ser tomadas. Estas 
dependem do nemátode responsável pelos estragos, da cultura e sistema de cultura e de 
circunstâncias locais. Se a espécie for identificada, algumas intervenções específicas  podem 
ser consideradas, como, por exemplo, a utilização de culturas ou variedades resistentes. Por 
outro lado, podem ser adequadas opções mais gerais ou combinações de opções, tais como 
rotação, aplicação de químicos, controlo biológico e práticas  sanitárias. 

O objectivo deste guia é apoiar o leitor a:
•  Conhecer a biologia geral do nemátode
•  Reconhecer os diferentes grupos e hábitos alimentares dos nemátodes
•  Identificar os sintomas dos estragos
•  Colher amostras de nemátodes
•  Processar as amostras
•  Enviar os nemátodes e as amostras para uma identificação mais precisa.

Introdução
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A Figura 1 mostra as fases de avaliação e controlo dos nemátodes. Este guia fornece 
informação para a realização das fases 1–3. A fase 4 pode também ser tentada, mas a 
assistência de um especialista nematologista provavelmente será necessária, e será certamente 
requerida para as fases finais. A secção de Referências e Informação Adicional (página 65) 
incluem algumas publicações úteis para a realização de tarefas para além das descritas neste 
guia.

Figura 1. Fases para a avaliação e controlo dos nemátodes.

Assim que for observada redução do crescimento/
diminuição da produção em culturas

Fase 1: Procurar e avaliar os sintomas causados pelos nemátodes

Fase 2: Colher amostras de solo e de tecidos vegetais

Fase 3: Extrair os nemátodes das amostras

Fase 4: Identificar os nemátodes

Fase 5: Avaliar a densidade populacional dos nemátodes

Fase 6: Analisar o estrago causado pelos nemátodes

Fase 7: Decisão das medidas de controlo
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Biologia geral dos nemátodes parasitas de plantas

Morfologia e estrutura
A maioria dos nemátodes parasitas de plantas são vermes semelhantes a fios com um 
comprimento entre 0,25 mm e >1,0 mm, embora alguns possam atingir 4,0 mm. Apesar 
do corpo da maioria afilar na direcção da cabeça e da cauda, há uma grande variabilidade 
na forma e tamanho (Fig. 2). As fêmeas de algumas espécies, durante o desenvolvimento, 
perdem a aparência vermiforme e ficam com o corpo largo e em forma de pêra, limão ou de 
rim ou esférico.

Como todos os animais, os nemátodes têm sistema circulatório, respiratório e digestivo  
(Fig. 3). Os nemátodes parasitas de plantas diferem dos nemátodes que se alimentam de 
bactérias e fungos por terem uma estrutura de alimentação especializada, o estilete  
(Fig. 3). Este é usado para injectar enzimas nas células e tecidos vegetais e, a seguir, extrair 
os conteúdos, de um modo semelhante ao dos afídeos a alimentar-se nas plantas.

Ciclo de vida
O ciclo de vida do nemátode é tipicamente dividido em seis estádios: o ovo, quatro estádios 
juvenis e o adulto (Fig. 4). A duração de qualquer um destes estádios e do ciclo de vida 
completo difere consoante a espécie e também depende de factores tais como temperatura, 
humidade e planta hospedeira. Em condições favoráveis, nos trópicos muitas espécies têm 
ciclos de vida relativamente curtos, com possibilidade de várias gerações por cada estação 
do ano. Isto pode levar a um aumento rápido da população a partir de um só nemátode (se 
houver autofertilização) ou a partir de dois nemátodes.

Os nemátodes podem sobreviver a condições desfavoráveis, tais como uma estação seca 
ou um inverno frio. Diferentes espécies sobrevivem melhor em diferentes estádios do seu 
ciclo de vida, por exemplo, as espécies de Heterodera sobrevivem melhor nos ovos dentro 
dos quistos, as espécies de Ditylenchus no quarto estádio juvenil e as espécies de Anguina no 
segundo estádio juvenil.

Tipo de nemátodes
Os nemátodes parasitas de plantas podem ser divididos em parasitas das partes aéreas – que 
se alimentam nas partes da planta acima do solo – e parasitas das raízes e tubérculos – que 
se alimentam nas partes abaixo do solo.

Também podem ser agrupados pelo seu parasitismo e mobilidade em três grupos principais:
•  Endoparasitas migratórios – nemátodes móveis que se alimentam no interior dos 

tecidos radiculares.
•  Endoparasitas sedentários – nemátodes que, quando encontram um local de 

alimentação no interior da planta, ficam imóveis e fixam-se num local para se 
alimentarem.

•  Ectoparasitas – nemátodes que se alimentam no exterior da planta.
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Figura 2. Diversas formas de nemátodes, vistos ao microscópio.
(Fotografias de J. Bridge [JB], G. Goergen [GG] ou E. van den Berg [EvB].)

Scutellonema (vermiforme/forma  
de C) [GG]

Criconematídeo (semelhante a 
costelas/estriado)

Hirschmanniella (vermiforme/
comprido) [JB]

Ogma estrutura da superfície (com bordos/costelas expandidas) [EvB]

Tylenchulus – 
aspecto no exterior 
da raiz (forma de 
pêra) [EvB]

Pratylenchus (vermiforme) [JB] Helicotylenchus (vermiforme/
espiralado) [GG]

Discocriconemella (ligeiramente 
intumescido)

Nacobbus (intumescido/fusiforme) [JB] Achlysiella (intumescido/fusiforme) [JB] Tylenchulus (forma de pêra) [JB]

Rotylenchulus (forma de rim/
reniforme) [JB]

Heterodera (forma de limão) Meloidogyne (esférico/forma de 
cabaça) [JB]
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Biologia geral dos nemátodes parasitas de plantas

Estrutura típica de um nemátode (cortesia de R. Esser).

esófago

estilete

ovário

vulva

ânus

intestino

Macho e fêmea de Scutellonema.

fêmea

macho

espícula de um macho com bursa

Figura 3. (Em cima) Diagrama da estrutura de um nemátode observado ao microscópio. 
(Em baixo) Exemplo de um macho e de uma fêmea (Scutellonema bradys)  vistos ao 
microscópio com indicação dos órgãos reprodutores do macho (espícula) e da fêmea (vulva 
e ovário). Note-se que nem todas as espécies têm machos. Nos machos de algumas espécies 
existe, como representada, uma bursa protectora a rodear a espícula. 
(Fotografia de H. Meerman.)

ovário

vulva
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Figura 4. Ciclo de vida de um nemátode. Meloidogye, usado como exemplo, em milho, como é observado ao 
microscópio. Os estádios não estão todos na mesma escala. Os ciclos de vida dos nemátodes migratórios têm um 
percurso semelhante, mas permanecem vermiformes e não produzem massas de ovos. 
(Fotografias de E. Oyekanmi.) 

Massa de ovos e fêmea adulta
Massa de ovos

Ovo

1º estádio juvenil 
(no ovo)

Macho adulto

Fêmea 
adulta

2º estádio juvenil (invasor)

3º estádio juvenil 

4º estádio juvenil 

Raiz de milho 
saudável

Raiz de milho infectada
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Endoparasitas migratórios (Fig. 5)
Todos os estádios dos nemátodes endoparasitas migratórios são móveis excepto o ovo. Os 
nemátodes deslocam-se na planta de célula para célula ou podem deixar o tecido vegetal 
para procurar novos locais de alimentação. Durante a alimentação, geralmente depositam 
os ovos no interior do tecido cortical da planta e também no solo que rodeia o tecido 
radicular. As células danificadas libertam toxinas que matam as células vizinhas, dando 
origem a pequenas manchas ou lesões de tecido necrótico. Apodrecimento das raízes, 
fungos e bactérias estão, muitas vezes, associados a infestações de nemátodes endoparasitas 
migratórios que entram nos tecidos vegetais através das áreas danificadas por nemátodes.

Figura 5. Fêmea e ovos de um nemátode endoparasita migratório, corados de vermelho, 
no tecido radicular. 
(Fotografia de J. Bridge [JB].)

Córtex radicular

Cilindro central

Scutellonema bradys em inhame.

Hirschmanniella em arroz [JB].

Biologia geral dos nemátodes parasitas de plantas
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Figura 6. Nemátodes endoparasitas. 
(Fotografias de J. Bridge [JB].)

Nemátode-de-quisto 
(Heterodera spp.) rasgando o 
córtex da raiz do arroz.

Nemátodes-das-galhas-radiculares 
(Meloidogyne spp.) irrompendo e 
projectando-se da raiz do milho.

Nemátode-das-galhas-radiculares 
(Meloidogyne spp.) no interior 
da raiz da cabaça com ovos no 
exterior da raiz [JB].

Nemátode-das-galhas-radiculares 
(Meloidogyne spp.) no interior da 
raiz da batata-doce [JB].

Nemátode-reniforme (Rotylenchulus 
spp.) com a cabeça mergulhada no 
tecido radicular (sedentário semi-
endoparasita) [JB].

Nemátode-de-quisto do cereal 
(Heterodera filipjevi).

Endoparasitas sedentários (Fig. 6)
Nos nemátodes endoparasitas sedentários, são os jovens do segundo estádio – o estádio 
vermiforme ‘infectivo’ que invadem os tecidos vegetais. Eles movem-se no solo para 
localizar raízes de plantas hospedeiras e, a seguir, no tecido vegetal até encontrar um local 
de alimentação. No local de alimentação, a fêmea desenvolve-se, ficando fixa durante toda 
a sua vida. À medida que se desenvolve, o corpo vai alargando até ficar com uma forma 
esférica, de limão, de rim ou ovóide. O nemátode alimenta-se num pequeno número de 
células, que são reguladas pelo nemátode com substâncias de crescimento. Alguns grupos 
(e.g. nemátodes-de-quisto e nemátodes-das-galhas-radiculares) provocam a formação de 
células de alimentação ‘gigantes’ na planta hospedeira.

Os machos permanecem vermiformes, alimentando-se na superfície da raiz durante alguns 
dias, podendo ou não fecundar as fêmeas antes de se deslocarem para o solo, onde morrem.

As fêmeas dos nemátodes endoparasitas sedentários produzem um grande número de ovos, 
que ficam nos seus corpos (e.g. nemátodes-de-quisto – Heterodera spp.) ou são acumulados 
em massas de ovos (e.g. nemátodes-das-galhas-radiculares – Meloidogyne spp.) agarradas 
aos seus corpos. Alguns nemátodes são sedentários, mas são apenas semi-endoparasitas, 
como os nemátodes-reniformes (Rotylenchulus spp.) e o nemátode-dos-citrinos (Tylenchulus 
semipenetrans), que ficam apenas parcialmente embebidos no tecido radicular.
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Ectoparasitas (Fig. 7)
Os nemátodes ectoparasitas usualmente alimentam-se nos pêlos radiculares ou no tecido 
cortical da superfície externa da planta. Muitas vezes encontram-se em grandes densidades, 
mas nem sempre causam problemas. No entanto, podem causar sérios estragos se a planta 
estiver sujeita a outros stresses bióticos ou abióticos (e.g. ataque de fungos ou falta de água). 
Exemplos de nemátodes ectoparasitas são os nemátodes-anelados (Criconemoides spp.), 
os nemátodes-espiralados (Helicotylenchus spp.) e o nemátode-da-ponta-branca-do-arroz 
(Aphelenchoides besseyi).

É bem conhecido que alguns ectoparasitas transmitem vírus às plantas, por exemplo, 
algumas espécies de nemátodes-adaga (Xiphinema spp.), de nemátodes-agulha (Longidorus 
spp.) e de nemátodes-das-raízes curtas e rombas (Trichodorus e Paratrichodorus spp.).

Biologia geral dos nemátodes parasitas de plantas

Discocriconemella com a região da cabeça saliente 
[GG].

Figura 7. Nemátodes ectoparasitas. 
(Fotografias de G. Goergen [GG] e J. Bridge [JB].)

Tylenchorhynchus alimentando-se 
na extremidade da raiz [JB].

Aulosphora alimentando-se na raiz 
de arroz com o estilete a penetrar no 
tecido radicular.
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Sintomas dos estragos causados pelos 
nemátodes

Um dos maiores desafios para identificar os nemátodes como o agente causador dos estragos 
na cultura é o facto de muitos deles não produzirem sintomas diagnosticáveis que sejam 
específicos e fáceis de identificar. O estrago causado pelos nemátodes é, muitas vezes, não 
específico e facilmente confundido com sintomas provocados por outros stresses abióticos 
ou bióticos. A clorose, por exemplo, pode ser devida a uma deficiência de nitrogénio ou 
pode ser causada por nemátodes; de igual modo, um fraco crescimento pode ser provocado 
por uma fertilização pobre do solo ou por stress hídrico ou pode ser devido a nemátodes.

Por isso, é altamente recomendado que se avalie a presença de nemátodes quando as 
culturas sofrem decréscimo de produção e apresentam alguns dos sintomas acima descritos. 
Um conhecimento adicional da cultura, da história das culturas e das práticas de controlo, 
combinado com a informação deste guia, pode também indicar que nemátode(s) poderá(ão) 
estar envolvido(s).

Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes encontram-se acima e abaixo do solo.

Sintomas das partes aéreas
Os sintomas das partes aéreas podem dividir-se em duas categorias: os que são provocados 
por nemátodes das partes aéreas que atacam as folhas e os que são provocados por 
nemátodes das raízes que atacam as raízes das plantas.

Sintomas causados por nemátodes das partes aéreas (Fig. 8)
Estes sintomas são, muitas vezes, sintomas específicos associados ao nemátode e, por isso, 
podem servir de diagnóstico. Eles incluem:
•  Formação de galhas ou intumescimentos anormais nas sementes (e.g. Anguina) ou nas 

folhas (e.g. Cynipanguina)
•  Folhas com estrias, amarelecimento e descoloração das folhas (especialmente em climas 

temperados) (e.g. Aphelenchoides)
•  Intumescimentos, enrugamentos e crescimento desorganizado dos tecidos (e.g. Ditylenchus)
•  Necroses internas nos caules, com a forma de um anel-vermelho (Bursaphelenchus 

cocophilus)
•  Necroses nas inflorescências
•  Clorose/acastanhamento das folhas (agulhas dos pinheiros) e eventual morte das árvores 

(Bursaphelenchus xylophilus).

Sintomas causados por nemátodes das raízes (Fig. 9)
Os nemátodes das raízes quase sempre causam vários graus de crescimento anormal das 
partes subterrâneas, mas estes sintomas, por si só, geralmente não são suficientes para 
diagnosticar um problema de nemátodes nas raízes. A maioria dos sintomas reflectem ou 
podem ser confundidos com outros problemas, como pouca água ou absorção anormal de 
minerais. Eles incluem:
•  Clorose (amarelecimento) ou outra coloração anormal da folhagem
•  Crescimento irregular e reduzido
•  Folhagem fina ou escassa
•  Sintomas de stress hídrico, tais como emurchecimento ou enrolamento da folha
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Figure 8. Sintomas das partes aéreas causados por nemátodes que atacam as folhas. 
(Fotografias de J. Bridge [JB], R. Sikora [RS], P. Speijer [PS] e H. Wallwork [HW].)

Sintoma do anel-vermelho 
(Bursaphelenchus cocophilus) no 
tronco de coqueiro [JB].

Doença da ponta-branca-da-folha-do-
arroz, causada por Aphelenchoides besseyi 
[JB].

Doença “Ufra” no arroz provocada 
por Ditylenchus angustus [JB].

Descoloração e manchas foliares na 
folha de bananeira (Musa) provocadas 
por Aphelenchoides sp. [PS].

Galha de uma semente de trigo provocada 
por Anguina tritici (semente esmagada 
mostrando os ovos e jovens) [JB].

Aveia severamente infectada com o nemátode-dos-caules, causando 
manchas no crescimento, definhamento, clorose (esquerda) e 
intumescimentos na base (direita) associados a uma infecção com 
Ditylenchus dipsaci [HW].

Fendas/enrolamento de  
folhas de arroz provocados  
por Ditylenchus angustus [JB].

Deformação de espigas de cevada e 
trigo devido ao nemátode Anguina tritici, 
que provoca galhas nas sementes [RS].
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Figura 9. Sintomas das partes aéreas causados por nemátodes que atacam as raízes das plantas. 
(Fotografias de R. Cook [RC], D. Heinicke [DH], A. McDonald [AM], R. Rivoal [RR] e H. Wallwork [HW].)

Clorose e crescimento 
atrofiado de plantas 
de arroz (esquerda) 
provocados por 
Heterodera sacchari.

Manchas no crescimento e clorose nas 
folhas inferiores de trigo provocadas por 
Heterodera spp. [HW].

Folhagem fina e escassa em plantas 
de arroz de regadio provocada por 
Hirschmanniella spp.

Definhamento/altura reduzida das 
bananeiras (plantas da esquerda) 
provocados por Pratylenchus coffeae.

Morte de citrinos causada por 
Radopholus similis.

Bananeira caída devido a 
Radopholus similis.

Distribuição em manchas, definhamento 
e clorose de plantas de milho infectadas 
por nemátodes-das-galhas-radiculares 
(Meloidogyne spp.) [AM].

Distribuição em manchas e cresci-
mento reduzido de trigo atacado 
pelo nemátode-das-lesões-radiculares 
(Pratylenchus neglectus) [RR e RC].

Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes

Atraso da floração/maturidade e 
supressão do crescimento num campo de 
batateiras infectadas por nemátodes-de-
quisto da batateira [DH].
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•  Definhamento de plantas perenes ou lenhosas com pouca ou sem nova folhagem
•  Tamanho reduzido dos frutos e das sementes
•  Baixas produções.

Outros sintomas que podem sugerir uma infecção por nemátodes das raízes:
•  Falta de reacção normal à adição de fertilizantes
•  Tendência a reagir mais rapidamente ao stress hídrico do que as plantas saudáveis e 

recuperação lenta do emurchecimento
•  Pouco ou nenhum desenvolvimento de folhas novas no início de uma nova época de 

crescimento 
•  Graves problemas com ervas daninhas (grande densidade), devido ao facto das plantas 

infectadas com nemátodes serem menos capazes de competir com as daninhas
•  Incidência maior da doença devido à falta de resistência das plantas infectadas com 

nemátodes.

Sintomas das partes subterrâneas
Estes sintomas são devidos aos nemátodes das raízes e podem ser suficientemente específicos 
para permitir o diagnóstico de um problema com nemátodes das raízes. Para observar os 
sintomas é necessário desenraizar as plantas ou escavar as raízes. 

Os sintomas incluem:
•  Galhas nas raízes
•  Raízes curtas, grossas ou reduzidas
•  Lesões nas raízes
•  Necrose, apodrecimento ou morte de raízes ou tubérculos 
•  Fendas nas raízes ou tubérculos
•  Quistos nas raízes ou ‘raízes em rosário’
•  Deformações nas raízes
•  Arquitectura da raiz alterada.

Galhas nas raízes
A formação de galhas nas raízes é devida, na maior parte das vezes, aos nemátodes-das-
galhas-radiculares (Meloidogyne spp.), embora haja outros nemátodes, como, por exemplo, 
Nacobbus aberrans, que também podem causar a formação de galhas (Fig. 10). O tipo de 
alimentação de alguns nemátodes, como Xiphinema spp., pode dar origem, na extremidade 
das raízes, à formação de intumescimentos ou pequenas galhas pouco definidas.

As galhas podem variar consideravelmente, dependendo da espécie de Meloidogyne, da cultura 
e cultivar, e se ocorrem nas raízes ou nos tubérculos (Fig. 11). O aspecto típico inclui:
•  Pequenos intumescimentos individuais semelhantes a contas
•  Grupos maciços de tecido carnudo
•  Extremidade das raízes com intumescimentos
•  Intumescimentos irregulares ao longo da raiz
•  Extremidades das raízes em forma de gancho
•  Intumescimento na raiz pouco visível, apenas visível uma pequena saliência na raiz onde 

se encontra o nemátode.
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Figura 10 – continua no verso 

Meloidogyne spp. Galhas nas raízes 
de mandioca.

Meloidogyne graminicola nas raízes de plântulas de arroz, 
causando o atrofiamento e formação de galhas [RP] e 
extremidades da raiz características, em forma de gancho [JB].

Formação maciça de galhas nos tecidos radiculares de hortícolas, causada por 
Meloidogyne spp.

Intumescimento da 
extremidade da raiz do milho, 
causado por Meloidogyne spp.

Galhas nas raízes de uma árvore 
causadas por Meloidogyne spp.

Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes
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Galhas em forma de contas de rosário na alface, causadas por Meloidogyne spp.

Deformação, galhas e parte terminal de raízes de milho causadas por Meloidogyne spp.

Galhas nas raízes de batateira causadas 
por Nacobbus aberrans [JB].

Figura 10. Galhas-radiculares e outros sintomas dos nemátodes-das-galhas-radiculares (Meloidogyne 
spp.) e Nacobbus sp.
(Fotografias de J. Bridge [JB] e R. Plowright [RP].)

Sistema radicular de bananeira deformado com raízes intumescidas (esquerda) e corte 
longitudinal da raiz da bananeira com fêmeas do nemátode Meloidogyne spp. embebidas na 
superfície da raiz (realçada na raiz separada no lado direito).
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Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes

É frequente ter a concepção errada de que as plantas da família Graminaceae (ervas 
daninhas e cereais) não são afectadas pelos nemátodes-das-galhas-radiculares. De facto, estas 
espécies são facilmente afectadas mas as galhas nas raízes são, muitas vezes, pouco visíveis. 
Contudo, normalmente, podem ser facilmente detectadas galhas pequenas (Fig. 10).

Galhas nos tubérculos de inhame (Dioscorea spp.).

Corte transversal do tubérculo do inhame, com 
a superfície crenada, com as fêmeas do nemátode 
embebidas no tecido.

Galhas numa batata.

Galhas nas raízes de beterraba. Galhas na cenoura.Galhas nas raízes de mandioca.

Figura 11. Galhas em raízes carnudas causadas pelos nemátodes-das-galhas-radiculares (Meloidogyne spp.).



Nematologia prática
18

Figura 12. Galhas-radiculares, causadas por nemátodes, comparadas com sintomas semelhantes a galhas.

Galhas na mandioca e na alface (duas fotografias à esquerda), causadas pelos nemátodes-das-galhas-radiculares, 
comparadas com nódulos fixadores de nitrogénio (grupo à direita) nas raízes de soja, feijoeiro e amendoim.

Galhas nas raízes versus nódulos nas raízes (Fig. 12)
Outros intumescimentos nas raízes podem ser provocados por bactérias benéficas 
Rhizobium, fixadoras de nitrogénio. Chamam~se nódulos e são vulgarmente observados 
nas raízes de culturas leguminosas. Distinguem-se das galhas-radiculares pelo seu conteúdo 
e pelo modo como estão agarrados à raiz. Nódulos frescos têm, no seu interior, um 
líquido leitoso rosa a castanho, enquanto as galhas tendem a ser compostas por uma massa 

Raízes de couve com sintomas semelhantes a 
galhas causados pela hérnia ou potra da couve.
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gelatinosa clara, sólida, por vezes dura. Os nódulos estão pouco agarrados à raiz e podem 
ser facilmente removidos; as galhas dos nemátodes-das-galhas-radiculares têm origem no 
interior da raiz e a sua remoção é mais difícil e irá danificar o córtex radicular.

Algumas doenças das raízes, tais como o fungo hérnia ou potra (Plasmodiophora brassicae), 
podem dar origem a sistemas radiculares deformados eventualmente semelhantes ao estrago 
provocado pelas galhas-radiculares (Fig. 12).

Sistemas radiculares reduzidos
A actividade dos nemátodes pode também provocar o encurtamento das raízes, de modo a 
que a massa de raiz fique grandemente reduzida ou tenha um aspecto grosso (Fig. 13).

Figura 13. Raízes curtas.
(Fotografias de D. Dickson [DD] e R. Plowright [RP].)

Sistema radicular de uma oliveira jovem 
muito reduzido, devido a uma infecção 
do nemátode-das-lesões-radiculares 
(Pratylenchus spp.).

Raízes de plântulas de arroz 
atrofiadas e com galhas causadas por 
Meloidogyne graminicola [RP].

Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes

Lesões nas raízes e nos tubérculos 
As raízes e os tubérculos podem ter zonas de tecido morto (necroses), em resultado da 
actividade do nemátode (Figs 14 e 15). À medida que os nemátodes se alimentam e migram 
dentro das raízes, vão destruindo as células vegetais e também alteram as funções celulares, 
causando a morte do tecido.

Raízes de milho grossas devido a Paratrichodorus minor [DD].
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Figura 15. Necroses e lesões nos órgãos carnudos. 
(Fotografias de J. Bridge [JB], Food and Environment Research Agency [FERA] e M. Marais [MM].)

Lesões internas e necroses observadas no 
interior do inhame, devido ao nemátode-
do-inhame (Scutellonema bradys).

Lesões na batata-doce causadas por 
Scutellonema bradys.

Lesões na batata-doce  
causadas por Paratrichodorus 
(tubérculo do meio) [MM].

Lesões internas na batata-doce 
devido ao nemátode-das-
galhas-radiculares (Meloidogyne 
incognita) [JB].

Figura 14. Raízes com lesões. 
(Fotografia de J. Bridge [JB].)

Raízes de bananeira com 
lesões (necroses) causadas por 
Radopholus similis.

Lesões nas raízes de morangueiro 
infectadas com o nemátode-das-lesões-
radiculares (Pratylenchus vulnus) [JB].

Raízes de milho infectadas com 
nemátodes-das-lesões-radiculares 
Pratylenchus (direita), comparadas com 
raízes não infectadas (esquerda).

Sintomas do nemátode-das-
lesões-radiculares (Pratylenchus 
thornei) nas raízes de trigo.

Estragos na batata provocados por 
Ditylenchus destructor [FERA].

Estragos no tecido interno da 
batata provocados por Ditylenchus 
destructor [FERA].
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Figura 16. Podridão das raízes causada por uma infecção de nemátodes.

Apodrecimento, fendas na superfície (esquerda) e truncamento (direita) de raízes 
de bananeira causados por uma combinação de Radopholus similis, Helicotylenchus 
multicinctus e Meloidogyne spp.

Necroses e redução de raízes de batata-doce devido a Scutellonema 
bradys.

Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes

Apodrecimento de raízes e de tubérculos
Os nemátodes podem, por si só, causar o apodrecimento das raízes e dos tubérculos 
através da penetração extensa, que leva à formação substancial de necroses e à morte 
dos tecidos e da raiz (Figs 16 e 17). Exemplos destes nemátodes são o nemátode-
cavernícola da bananeira Radopholus similis, o nemátode-das-lesões-radiculares 
Pratylenchus spp., o nemátode-do-inhame Scutellonema bradys e Hirschmanniella 
miticausa em taro. Frequentemente ocorrem infecções secundárias por fungos e 
bactérias, que também contribuem para o apodrecimento (Fig. 17).
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Figura 17. Podridão dos tubérculos causada pela infecção de nemátodes. 
(Fotografias de J. Bridge [JB].)

Podridão no interior de um tubérculo de inhame causada por 
infecção de fungos que, provavelmente, entraram como resultado 
do estrago no córtex provocado por Scutellonema bradys.

Necroses na sub-superfície de tiras de raízes de  
mandioca causadas por uma infecção com nemá-
todes-das-galhas-radiculares (Meloidogyne spp.), 
comparadas com uma tira não infectada na esquerda.

Podridão de um tubérculo de batata-doce 
infectado com nemátodes-das-galhas-
radiculares (Meloidogyne spp.) [JB].

Podridão do inhame causada pelo nemátode-
do-inhame (Scutellonema bradys).

Doença “mitimiti” em 
taros/inhames causada por 
Hirschmanniella miticausa 
[JB].
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Sintomas dos estragos causados pelos nemátodes

Lascas e fendas na superfície de tubérculos de inhame (esquerda) causadas por 
Scutellonema bradys.

Figura 18. Fendas nos tubérculos.

Fendas nos tubérculos de batata-doce causadas por 
Rotylenchulus spp.

Fendilhamento
Nas raízes e nos tubérculos, muitas vezes ocorrem fendas na superfície após uma 
infecção por nemátodes (Fig. 18). Este sintoma pode ser atribuído à falta de água ou 
de nutrientes durante o crescimento. A ocorrência de fendas é muitas vezes detectada 
em tubérculos de batata-doce, provocada pelo nemátode-reniforme (Rotylenchulus 
reniformis). O nemátode-do-inhame pode causar o mesmo sintoma no inhame.

Fendas na superfície do tubérculo 
da batata causadas por Scutellonema 
bradys.
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Figura 19. Quisto ou ‘raiz em rosário’. 
(Fotografias de J. Bridge [JB], R. Plowright [RP] e H. Wallwork [HW].)

Quisto castanho escuro e fêmea branca 
de Heterodera oryzicola embebida no 
tecido radicular de arroz [RP].

Raízes de batateira com fêmeas 
brancas de Globodera rostochiensis 
ao longo da sua superfície, 
parecendo as contas brancas de um 
rosário ou ‘pérolas’ [JB].

Fêmeas brancas do nemátode-de-quisto 
dos cereais Heterodera avenae, cada 
uma delas do tamanho da cabeça de 
um alfinete, causando intumescimentos 
nas raízes de trigo (esquerda) antes de 
dar origem ao quisto castanho (direita) 
[HW].

Fêmeas brancas

Quistos ou ‘raízes em rosário’ (Fig. 19)
Os nemátodes-de-quisto (e.g. Heterodera e Globodera spp.) podem, muitas vezes, ser 
observados a olho nu nas raízes das suas plantas hospedeiras, se o solo for sacudido e se o 
observador for muito cuidadoso na sua observação. As fêmeas adultas jovens são visíveis 
como pequenas contas brancas, e, quando estão presentes em grande quantidade, parecem 
pérolas. À medida que se desenvolvem, as fêmeas vão dar origem aos quistos, que ficam 
duros e castanhos ou pretos e que podem conter centenas de ovos.
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Figura 20. Algumas ferramentas para a amostragem de nemátodes. 

Amostragem

Depois de se terem observado os sintomas que podem indicar a possibilidade de haver uma 
infestação de nemátodes, a fase seguinte é colher amostras das plantas afectadas e do solo 
à volta das raízes. Estas são então levadas para o laboratório para determinar os nemátodes 
que estão presentes e, possivelmente, a sua densidade.

As características do campo têm implicações no método de amostragem e, por isso, nesta 
fase devem ser consideradas as seguintes:
•  Distribuição agregada dos nemátodes devido ao sistema radicular do hospedeiro e ao 

comportamento sazonal do nemátode
•  Tipo de cultura e história de cultivo
•  Áreas plantadas com variedades diferentes
•  Humidade do solo
•  Compactação do solo
•  Tipo de solo
•  Temperatura e alterações sazonais.

Ferramentas para a amostragem
Algumas das ferramentas para colher amostras, indicadas na Fig. 20, incluem uma pá, uma 
colher de pedreiro, uma chave de parafusos, uma sonda para o solo, facas (para cortar as 
raízes), tesouras, sacos de plástico, etiquetas. A sonda para o solo deve ter uma lâmina com 
20–30 cm de comprimento e 20–25 mm de diâmetro, e pode ser um cilindro completo 
ou meio cilindro. O meio cilindro ajuda a remover o solo da sonda. Marcadores para 
identificar os sacos, com as amostras, e um lápis e um caderno são também necessários para 
registar a informação.

Número de amostras
Colher amostras suficientes para assegurar que são representativas da situação no campo. 
Quanto maior for o número de subamostras em cada campo, maior será a precisão da ava-
liação. No entanto, é necessário haver um equilíbrio entre o tempo disponível e os recursos.

O processo de amostragem e o número de amostras colhidas deve permitir avaliar a variação 
ou a agregação dos nemátodes. Numa área entre 0,5 e 1 hectare devem ser colhidas, pelo 
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Figura 21. Padrões de amostragem. (a) Amostragem ao acaso; (b–d) Amostragem sistemática.

  A     B        C D

Fig. 20. Examples of sampling patterns

 a b c d

menos, 10 subamostras e, se possível, até 50. Para representar a área do campo amostrada, 
as subamostras devem ser misturadas para se obter uma amostra composta. Este tipo de 
combinação de subamostras ajuda a sua preservação ao manter a temperatura e a humidade 
das amostras.

Padrão da amostragem
A distribuição dos nemátodes num campo raramente é uniforme e, por isso, as amostras 
devem ser colhidas em várias áreas do campo. Para comparação, colher amostras separadas 
nas áreas com fraco crescimento e nas áreas em que o crescimento é relativamente bom. 
Durante os levantamentos e experiências, manter o mesmo tipo e padrão de amostragem 
para permitir as comparações entre os campos, talhões, tratamentos, etc.

Os padrões de amostragem podem ser ao acaso ou duma maneira sistemática (Fig. 21). A 
amostragem ao acaso não é adequada à natureza da distribuição em mancha dos nemátodes 
e é apenas representativa se a área da amostragem for pequena. A amostragem sistemática é 
um processo mais estruturado para colher as amostras, uma vez que tem em consideração a 
natureza do campo e a distribuição dos nemátodes.

Época de amostragem
A época óptima para a amostragem é variável conforme as culturas e está relacionada com 
o crescimento da cultura e com o objectivo da amostragem (prognóstico ou diagnóstico). 
A amostragem para prognóstico (não focada neste guia) é, muitas vezes, feita no início 
da época, durante ou mesmo antes da plantação, ou no fim da cultura anterior, para 
determinar o número de nemátodes (densidade).

A densidade populacional de muitas espécies de nemátodes aumenta para níveis elevados 
durante a época de cultura e diminui durante a estação seca; este facto é mais fácil de 
observar nas culturas anuais do que nas culturas perenes e de árvores. Por isso e para fins de 
diagnóstico, as amostras, idealmente, devem ser colhidas no meio da época de cultura e/ou 
no final. Nas culturas perenes, para identificar o problema, as amostras podem ser colhidas 
durante a época de crescimento da cultura, por exemplo, durante a estação das chuvas.
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Figura 22. Colher e colocar as amostras nos sacos. 

Verificar se as amostras 
são colhidas entre as 
filas.

Logo que a sonda  
esteja cheia, removê-
la cuidadosamente 
do solo.

A amostra deve representar 
a secção transversal do solo 
desde a superfície (0 cm) 
até cerca de 20–30 cm 
abaixo.

Colocar a sonda numa 
caixa (preferencialmente de 
plástico) rígida e plana.

Com um instrumento 
aguçado e forte, retirar 
todo o conteúdo da sonda 
para a caixa. Verificar se 
o solo foi todo retirado 
da sonda antes de colher 
outra amostra.

Colocar as amostras em 
sacos fortes com atilho. 
Etiquetar com um cartão 
escrito com lápis (nunca 
com caneta, na medida em 
que irá ficar manchado).

Ou, mais simples, escrever 
directamente no saco com 
um marcador de tinta 
permanente.

Obtenção de amostras de solo
Como regra geral, evitar colher amostras em solos muito húmidos ou muito secos. 
Contudo, quando as culturas se desenvolvem nestes ambientes como pântanos (e.g. arroz) 
ou condições áridas (e.g. sisal), estas devem ser amostradas para representar estas condições.

Dividir os campos com dimensões superiores a 1 hectare em parcelas com 1 hectare  
(10.000 m2) e amostrar as parcelas separadamente. Colher 10 a 50 subamostras e misturá-
las, para obter uma amostra composta que pese 1 –2 kg. Colher a subamostra de solo da 
zona das raízes usando colher de pedreiro, sonda, pá ou algo semelhante que seja adequado 
para a cultura que está a ser amostrada.

Colocar a amostra, cuidadosamente, no saco de plástico, etiquetar e fechar o saco (Fig. 22).

Amostragem

Na falta de uma sonda, as amostras 
podem ser colhidas com uma pá de 
pedreiro ou com outra ferramenta 
adequada.
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Obtenção de amostras de raízes
As raízes podem ser colhidas ao mesmo tempo e nos mesmos locais das amostras de solo e, 
de um modo geral, devem ser colocadas no saco de plástico da respectiva amostra de solo, o 
que vai permitir preservar as raízes. 

Geralmente, dependendo da cultura, 25–100 g de raízes por amostra são suficientes, mas 
para raízes finas, como as do arroz, o peso das raízes pode ser menor; para raízes grossas e 
pesadas, como as da bananeira ou de árvores, o peso das raízes pode ser maior. Quando 
existem raízes finas e grossas, em culturas como a da bananeira, sugere-se que estas raízes 
sejam colhidas separadamente. 

Evitar a amostragem de plantas mortas ou em estado avançado de senescência, uma vez 
que os nemátodes, muitas vezes, entretanto migraram para outras fontes de alimento. Nas 
culturas em que as plantas são pequenas, todo o sistema radicular pode ser usado como 
subamostra. Retirar a planta e as raízes do solo utilizando uma pá de pedreiro. Deste modo, 
uma grande parte do sistema radicular ficará intacto, tendo-se o cuidado de não partir as 
raízes e deixá-las no solo. Depois de se remover o solo, cortar as raízes, ao acaso, com uma 
faca ou tesoura.

Obtenção de amostras da parte aérea da planta
As folhas, caules, sementes ou outro material da parte aérea devem ser colhidos quando 
existem sintomas e se suspeita da presença de nemátodes. Mais uma vez, é importante 
seleccionar plantas afectadas, que devem ser comparadas com plantas não afectadas.

Cuidados com as amostras
Colocar as amostras em sacos de plástico fortes e etiquetar sistematicamente de modo 
legível. Colocar etiquetas de plástico, marcadas com um marcador à prova de água ou com 
um lápis, nos sacos com as amostras (Fig. 22) ou, alternativamente, escrever directamente 
no saco de plástico, com um marcador de tinta permanente, o número da amostra ou a 
referência. As etiquetas de papel prendem-se melhor ao saco com um arame ou guita. Se 
forem utilizadas etiquetas de papel, usar um lápis e nunca uma caneta (que desaparecerá 
ou deixará mancha em caso de humidade). Não esquecer que as etiquetas de papel se 
deterioram rapidamente com a humidade.

Registar, quando possível:
•  A cultura e cultivar
•  A data de amostragem
•  O agricultor
•  A localidade (e, se possível, as coordenadas geográficas segundo o “Global Positioning 

System” ou GPS)
•  O número de referência (ou talhão/parcela) se for num ensaio experimental
•  A(s) cultura(s) anterior (es).
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Os nemátodes são muito sensíveis e 
deterioráveis e é muito importante ter cuidados 
especiais para os manter em boas condições. As 
amostras nÃO devem ser deixadas ao sol ou 
num veículo fechado que esteja ao sol. Também 
não devem ser deixadas muito tempo antes de 
serem processadas.

Depois da colheita, as amostras devem ser 
 colocadas numa caixa frigorífica (recipiente 
com isolamento térmico; Fig. 23), ou em caixas 
de cartão forte e colocadas à sombra, onde as 
condições sejam mais frescas. Se as amostras não 
forem processadas imediatamente, estas devem 
ser guardadas, cerca de 2 semanas, num frigorí-
fico (aprox. 10ºC). No entanto, a sobrevivência 
dos nemátodes diminui com o tempo e os nemá-
todes de ambientes relativamente quentes podem 
sofrer danos pelo frio.

Figura 23. Caixa frigorífica para 
guardar as amostras.

Amostragem
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Extracção de nemátodes

A fase seguinte é extrair os nemátodes das amostras. Isto deve ser feito logo após a colheita, 
uma vez que os nemátodes se deterioram com o tempo.

Existem quatro técnicas de extracção básicas, que são apresentadas neste guia:
•  Método de extracção do tabuleiro
•  Método da maceração de raízes e folhas
•  Método da crivagem
•  Método de incubação.

Três outros métodos – elutriação, levigador de Fenwick e flutuação centrífuga – requerem 
equipamento específico e não são descritos neste guia. Pormenores destes métodos 
podem ser encontrados nas publicações indicadas na secção das Referências e Informação 
Adicional (página 65). Nalguns casos também é possível observar os nemátodes 
directamente nos tecidos vegetais.

Escolha do método de extracção
A escolha do método de extracção depende das condições e dos materiais disponíveis, do 
tipo de amostra e também do tipo de nemátodes presentes. Alguns métodos de extracção 
são mais úteis para nemátodes específicos enquanto outros são mais gerais. Este guia 
fornece pormenores dos métodos mais simples, incluindo o método de extracção do 
tabuleiro, que é útil na maioria das condições básicas, fornece uma avaliação razoável dos 
nemátodes presentes no solo, raízes, sementes ou tecidos vegetais, e é fácil repetir.

A Tabela 1 mostra os métodos de extracção que são indicados para cada tipo de nemátodes 
(sedentários ou migratórios) das amostras de solo ou raízes/folhas.

Amostra de solo Amostra raiz/folha
nemátodes 
sedentários

nemátodes 
migratórios 

nemátodes 
sedentários

nemátodes 
migratórios

Tabuleiro (p. 34) X X

Crivagem (p. 42) X X

Maceração raiz/folha (p. 40) X X

Incubação (p. 48) X X

Table 1. Métodos de extracção adequados para diferentes tipos de nemátodes e amostras.
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Se o nemátode alvo for conhecido – como, por exemplo, nos ensaios de investigação 
experimental – poderá ser possível identificar precisamente que material deve ser 
amostrado e processado para os nemátodes (solo, raiz, tubérculo, folha, etc.). No entanto, 
se não houver a certeza, tanto as raízes como o solo devem ser usados para a extracção de 
nemátodes sedentários e migratórios.

Preparação das amostras
O solo seco deve ser devidamente misturado, antes da subamostragem, para a extracção de 
nemátodes. Desfazer os torrões e remover as pedras, raízes e detritos. Passar o solo (seco) 
através de um crivo com poros de aprox. 1–2 mm (Fig. 26, etapa 1) para um recipiente 
adequado e, a seguir, misturar cuidadosamente. Remover a subamostra usando um copo ou 
recipiente de volume conhecido (Fig. 26, etapa 2), normalmente 100 ml de solo. Para cada 
amostra de campo, devem ser processadas duas amostras de 100 ml de solo e calculada a 
média. 

O solo húmido, como o solo do arroz de regadio, necessita de ser removido da amostra de 
campo utilizando pequenas porções ou torrões de várias partes da amostra ou de cada raiz, e 
que serão medidas usando água para obter amostras do mesmo tamanho (Fig. 29, etapas 1 e 
2). Encher o copo até um determinado (marcado) volume (e.g. 200 ml) e acertar o volume 
até à quantidade requerida usando torrões de solo, e.g. aumentando o volume de 200 para 
300 ml, obtendo-se assim 100 ml de solo. A seguir, usar o método da crivagem para extrair 
os nemátodes.

As raízes devem ser separadas do solo e o solo aderente deve ser cuidadosamente removido 
com água da torneira ou num recipiente com água. Tirar o excesso de água das raízes com 
papel absorvente e, a seguir, cortar e extrair de acordo com o método de extracção escolhido.

Etiquetagem
Nas amostras, é importante usar etiquetas legíveis, correctas e consistentes (Fig. 24). 
Etiquetar os recipientes com um marcador à prova de água ou lápis, ou usar etiquetas que 
possam ser utilizadas em cada uma das etapas da extracção. Verificar se as amostras estão 
correctamente etiquetadas em todas as etapas.
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Lápis de carvão à prova de água.

Figura 24. Materiais para a etiquetagem e exemplos.

Identificação da amostra com 
etiqueta de papel e lápis.

Identificação do saco da amostra com 
um marcador preto permanente.

Identificação de um tabuleiro de extracção com uma etiqueta de plástico e também com 
um número no tabuleiro, com um marcador permanente ou com um lápis de carvão.

Identificação de um copo colector 
com uma caneta preta permanente ou 
um lápis de carvão.

Extracção de nemátodes
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Método de extracção do tabuleiro
Este método (ou variações) é também designado por técnica de Baermann modificada ou 
método do tabuleiro de Whitehead.

Vantagens:
•  Não requer equipamento específico
•  É fácil de adaptar a circunstâncias básicas usando materiais disponíveis
•  Permite a extracção de uma grande variedade de nemátodes móveis 
•  É uma técnica simples.

Desvantagens:
•  A extracção de nemátodes compridos e com movimentos lentos é difícil
•  As suspensões, algumas vezes, são pouco límpidas (especialmente se o conteúdo de 

argila no solo é muito elevado) dificultando a observação e a contagem
•  A proporção de nemátodes extraída pode variar com a temperatura, causando uma 

potencial variação nos resultados entre amostras extraídas em épocas diferentes
•  A recolha máxima demora 3–4 dias.

Equipamento
•  Um cesto (ou crivo doméstico) feito com uma malha grosseira (Fig. 25)
•  Um prato/tabuleiro ligeiramente maior que o cesto
•  Papel absorvente
•  Copos ou recipientes para recolher a suspensão
•  Garrafas de esguicho
•  Caneta à prova de água
•  Faca/tesoura
•  Balança
•  Bancada grande.

A maioria dos itens podem ser adquiridos já prontos ou facilmente construídos a partir de 
materiais disponíveis (Fig. 25). Funis podem ser montados num suporte com um tubo de 
borracha ligado à extremidade mais estreita e fechado com um clipe (Fig. 25, em cima) ou 
pode ser usada rede para insectos ligada a um tubo de plástico, com ~10 cm e ~15 cm de 
diâmetro, para construir um crivo (Fig. 25, meio). É muito importante que a malha e a 
base do crivo estejam ligeiramente mais altas (~2 mm) do que o fundo do prato, usando, 
por exemplo, três ou quatro ‘pés’ pequenos colados na base do crivo (Fig. 25, em baixo). Se 
isto não for feito, os nemátodes não podem migrar facilmente para a água.

Método
É muito importante ter uma etiquetagem boa e consistente de todos os recipientes usados 
em cada amostra, uma vez que é muito fácil cometer erros. As extracções de raízes e de solo 
devem ser etiquetadas separadamente.
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Figura 25. Processos diferentes para extrair nemátodes de uma amostra.

Extracção de nemátodes

Exemplo do método de extracção do funil com um tubo de borracha 
fechado com um clipe e etiquetado na base. Os nemátodes ficarão 
concentrados mesmo acima do clipe.

Exemplo de diferentes tipos de crivos e tabuleiros. O crivo laranja, na esquerda, é feito a partir da 
secção transversal de um tubo de PVC com rede de mosquitos no fundo. É muito importante 
que o crivo não assente no fundo do tabuleiro mas ligeiramente acima.

Crivo com ‘pés’ de plástico, feito a partir de um tubo de 
PVC e rede, que permite que os nemátodes possam migrar 
facilmente para a água.
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Para amostras de solo:

Remover as raízes da amostra e colocar em pratos separados. etiquetar.

Usando um crivo grosseiro, remover as pedras e detritos do solo e desfazer os torrões do solo 

(Fig. 26, etapa 1).

Num recipiente de plástico (bacia, balde), misturar cuidadosamente a amostra de solo.

Retirar a medida de solo (e.g. 100 ml) (Fig. 26, etapa 2).

Colocar o papel absorvente (filtro de leite, guardanapo etc.) no crivo/cesto de plástico (colocado no prato de 
plástico), assegurando-se de que a base do crivo está toda coberta com o papel (Fig. 26, etapa 3). etiquetar.

Colocar a medida de solo no papel que está a revestir o crivo. Para obter suspensões límpidas, é importante 
que o solo fique no papel (Fig. 26, etapa 4).

Adicionar água aos pratos de extracção (Fig. 26, etapa 5). Deitar a água cuidadosamente no prato e não no 
papel ou no solo (entre o bordo do crivo e o lado do tabuleiro). Adicionar um determinado volume a cada 
prato para humedecer o solo ou o tecido vegetal, apenas o suficiente para não secar. Para as amostras de solo é 
necessário mais água do que para as amostras de raízes.

Deixar sem perturbação (de preferência no escuro) durante um determinado período (48 horas se possível) 
(Fig. 26, etapa 6), adicionando mais água se for necessário. Os nemátodes do solo ou dos tecidos vegetais 
deslocar-se-ão através do papel para a água, ficando no fundo do tabuleiro/prato.

Após o período de extracção, drenar o excesso de água do crivo e do solo para o prato (Fig. 26, etapa 7). 

Remover o crivo e eliminar o papel/solo.

Verter a água do prato para um copo (ou taça), etiquetado, usando uma garrafa de esguicho para lavar o 
prato (Fig. 26, etapas 8 e 9). Deixar as amostras assentar (Fig. 26, etapa 10).

Para a contagem dos nemátodes, reduzir o volume da água, vertendo cuidadosamente ou aspirando o excesso 
(cuidado para não perder nemátodes e sedimento), ou passando a suspensão através de um crivo com poros 
de pequenas dimensões (e.g. 20 – 30 µm) (Fig. 26, etapa 11). Para proceder à contagem, ou para fixar, para 
enviar para outro local ou contar mais tarde, transferir os nemátodes do crivo para um copo (ou tubo), 
usando um esguicho de água (Fig. 26, etapas 12 e 13).

2. Medir o volume, e.g.  
100 ml, de uma subamostra 
de tamanho standard.

3. Revestir o crivo com papel 
absorvente e colocá-lo num prato 
de plástico.1. Crivar a amostra para remover 

os detritos e os torrões.

Figura 26 – continua na página seguinte
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Figura 26. Método de extracção do tabuleiro para amostras de solo.

6. Manter as amostras durante 2 dias, 
verificando constantemente se a amostra está 
húmida e não secou devido à evaporação.

5. Deitar, cuidadosamente, água no 
tabuleiro e ter a certeza de que a água 
é vertida entre o tabuleiro e o crivo.

8. Verter a água que contém os 
nemátodes para um copo/taça 
etiquetado.

7. Retirar, cuidadosamente, o 
crivo do tabuleiro e deitar fora o 
papel e o solo.

9. Lavar, ligeiramente, o tabuleiro para 
o copo.

10. Deixar assentar as amostras durante umas horas ou 
durante a noite.

11. Reduzir a suspensão decantando ou usando um  
crivo com poros pequenos (i.e. 28 µm) e recolher num 
copo pronto para a avaliação dos nemátodes.

12. Se a amostra não for 
observada imediatamente, 
pode ser guardada num tubo.

13. Se a amostra for enviada para outro local, 
os nemátodes, depois de assentarem, podem ser 
removidos, com uma pipeta, do fundo de um tubo 
grande para um tubo pequeno para guardar/enviar.

Extracção de nemátodes

4. Colocar o solo no papel 
e verificar que o solo fica no 
papel e não se espalha para os 
lados.
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Para amostras de raízes:
As raízes podem ser divididas em diferentes categorias, raízes grandes e fortes e raízes finas 
de alimentação. É útil extrair, separadamente, os nemátodes de cada uma das categorias, 
uma vez que o tipo de nemátodes que as invadem e as densidades populacionais do mesmo 
nemátode podem variar com a textura dos tecidos radiculares. A eficiência da extracção 
pode também variar, sendo a saída dos nemátodes de uma raiz grossa mais lenta.

Retirar, cuidadosamente, o solo das raízes/tubérculos ou lavar à torneira e, a seguir, secar, 
delicadamente, com papel. Descascar, cuidadosamente, os tubérculos com uma faca ou 
descascador de cozinha.

Cortar bem as raízes (ou descascar os tubérculos) com uma faca ou tesoura e colocar num 
prato etiquetado (Fig. 27, etapa 1). Misturar bem todas as raízes cortadas.

Retirar e pesar uma subamostra (e.g. 5 g) de raízes cortadas, usando uma balança  
(Fig. 27, etapa 2).

Colocar a subamostra pesada no papel absorvente no crivo/cesto etiquetado (Fig. 27, 
etapa 3).

Seguir o resto do procedimento para a extracção do solo indicado acima (Fig. 26,  
etapas 5–13)

Ou:

Usar o método da maceração para tecidos vegetais mais duros (Fig. 28, páginas 40–41)  
e, a seguir, o procedimento de extracção do tabuleiro (Fig. 26, etapas 5–13)

Se os nemátodes forem enviados para outros locais para identificar ou contar, fixar usando 
o protocolo indicado nas páginas 57–60.
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Figura 27. Método de extracção do tabuleiro para amostras de raízes.

1. Cortar as raízes e/ou as cascas dos tubérculos e colocar 
em pratos etiquetados.

2. Pesar as subamostras das raízes. 

3. Colocar a subamostra de raiz no crivo para a extracção.

Seguir as etapas 5–13 na Figura 26.

Extracção de nemátodes
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Método da maceração das raízes
Este método é também conhecido por maceração das raízes seguido de incubação num 
tabuleiro de extracção.

Vantagem:
•  Não requer equipamento especializado.

Desvantagem:
•  O tempo da maceração é crítico – deve ser suficiente para permitir que os nemátodes se 

movam facilmente dos tecidos vegetais, mas o dano deve ser minimizado.

Equipamento
•  Copos
•  Tesoura/Faca
•  Garrafa de água
•  Caneta à prova de água
•  Balanças
•  Triturador doméstico

Método

Cortar as raízes ou as cascar dos tubérculos em pequenas porções (Fig. 28, etapas 1 e 2). 
Misturar.

Pesar a subamostra (Fig. 28, etapa 3). Colocar num triturador eléctrico com água 
suficiente para cobrir as lâminas.

Macerar as raízes finas e as cascas dos tubérculos durante dois ciclos de 5 segundos, e as 
raízes mais duras durante dois ciclos de 10 segundos, esperando que a suspensão assente 
brevemente entre as duas macerações (Fig. 28, etapa 4).

Verter a suspensão das raízes maceradas e água para um copo, lavando bem o triturador 
com um esguicho de água, se for possível (Fig. 28, etapa 5).

Verter cuidadosamente a suspensão de raízes e água para o papel absorvente (Fig. 28,  
etapa 6) e, depois, seguir o método de extracção do tabuleiro (Fig 26, etapa 5 e seguintes).

As raízes podem ser coradas antes da maceração para melhorar a visibilidade do nemátode 
após a extracção. (ver página 60).
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Figura 28. Método da maceração das raízes.

1. Depois da lavagem dos tubérculos, descascá-los com uma faca ou um descascador.

2. Cortar, grosseiramente, as cascas com uma tesoura ou uma faca.

3. Pesar as subamostras. 4. Macerar as raízes/cascas usando um triturador.

5. Verter a suspensão triturada para um copo 
etiquetado e lavar o triturador para o copo.

6. Verter, suavemente, a amostra sobre o papel 
absorvente, no crivo, como para o método de 
extracção do tabuleiro.

Extracção de nemátodes

Seguir as etapas 5–13 na Figura 26.
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Método da crivagem
Vantagens:
•  Boa extracção de todos os tipos de nemátodes
•  Bom para a extracção de nemátodes do solo, grandes e com movimento lento
•  Adequado para a extracção de nemátodes a partir de solo húmido
•  Útil para a extracção de quistos do solo.

Desvantagens: 
•  Os nemátodes podem assentar com as partículas do solo, a não ser que o solo tenha sido disperso
•  Os nemátodes podem ser facilmente danificados.
•  Requer equipamento ligeiramente mais especializado.

Equipamento
Para nemátodes do solo móveis:
•  Copos e baldes
•  Caneta à prova de água
•  Crivos de latão com 20 cm de diâmetro (Endecotts¨ ou Retsch¨): 2 mm, 90 µm (ou  

53 µm) e 38 µm
•  Equipamento para a extracção do tabuleiro 

Para recolha de quistos sedentários (e.g. Heterodera):
Como para os nemátodes do solo móveis, mais
•  Crivos de latão com 20 cm de diâmetro (Endecotts¨ ou Retsch¨): 2 mm, 250 µm, 150 µm
•  Funis
•  Papel de filtro (ou papel de toalha/absorvente)

Se não for conhecida a presença de nemátodes sedentários, então todo o equipamento deve ser usado.

Método
Para nemátodes do solo móveis:

Encher um balde, de cerca de 6 litros, com água. No interior do balde, marcar a linha de água com uma 
caneta à prova de água para que o volume entre as amostras seja consistente (Fig. 29, etapa 3).
Colocar no balde a subamostra de solo seco crivado e misturado, ou de solo húmido medido com água 
colocada num copo (Fig. 29, etapas 1 e 2), (Fig. 29, etapa 4).
Misturar a água com cuidado utilizando a mão (Fig. 29, etapa 5). Deixar assentar as partículas grandes 
durante 30 segundos (Fig. 29, etapa 6).
Verter muito devagar 3/4 da água através de dois crivos encaixados um no outro: usar um crivo de 2 mm 
para recolher os resíduos para eliminar, ou apenas crivos de 90 µm e 38 µm para recolher os nemátodes 
se não houver resíduos (Fig. 29, etapa 7). Isto requere duas pessoas. Ter muito cuidado, quando verter a 
água do balde para os crivos, para que a água não saia pelos lados dos crivos (entre os crivos empilhados); 
os nemátodes poderão estar na água que sair e serem perdidos. Verter muito devagar e, se necessário, dar 
pancadinhas no fundo do crivo, por baixo, para auxiliar o fluxo de água a passar através dos dois crivos. 
Encher de novo o balde até à linha marcada (Fig. 29, etapa 8) e repetir o processo uma ou duas vezes  
(Fig. 29, etapas 5–7).
Lavar os resíduos retidos nos crivos de 90 e 38 µm para um copo etiquetado, lavando suavemente por trás e 
verificando se os crivos estão devidamente limpos (Fig. 29, etapas 9–11).
Deixar os copos durante 2–3 horas para os nemátodes assentarem no fundo. Se for necessário, verter com 
cuidado e descartar o excesso de água.
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Figura 29. Extracção de nemátodes do solo usando o método da crivagem.

1. Medir um volume 
conhecido de água, e.g. 
200 ml, num copo.

2. Medir o solo, adicionando  
torrões da amostra à água até ao 
volume marcado.

3. Medir um determinado volume 
de água usando uma linha pré- 
marcada no interior de um balde.

4. Colocar a subamostra de 
solo.

5. Misturar cuidadosamente.

7. Verter, devagar, três quartos 
da água através de crivos 

encaixados uns nos outros 
(tais como 90 e 38 µm de 

tamanho), com o crivo de 90 
µm no topo.

8. Encher de novo o balde e 
repetir as etapas 5, 6 e 7.

9. Condensar os resíduos do crivado 
lavando, com cuidado, os crivos  
com uma mangueira, principalmente 
por trás.

10. Verificar se os crivos 
estão bem lavados e se todos 
os resíduos e nemátodes 
são recolhidos do fundo da 
superfície do crivo.

11. Lavar com cuidado os resíduos 
dos crivos de 90 µm e 38 µm para 
um copo etiquetado.

6. Deixar o solo assentar durante 
30 segundos.

Linha de água

Extracção de nemátodes
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As crivagens podem então ser processadas pelo método de extracção do tabuleiro (Fig. 26, 
etapas 3–13, página 37).

Para recolha de quistos sedentários:

Secar a amostra de solo ao ar antes de ser usado para a extracção (Fig. 30, etapa 1).

Encher um balde, com cerca de 6 litros de água, e, no interior do balde, marcar a linha de 
água com uma caneta à prova de água (Fig. 30, etapa 2).

Colocar a medida da subamostra de solo no balde (Fig. 30, etapa 3).

Misturar a água com cuidado utilizando a mão (Fig. 29, etapa 5) e, a seguir, deixar 
assentar as partículas do solo durante 60 segundos. Os quistos devem flutuar (Fig. 30, 
etapas 4 e 5).

Verter muito devagar 1/2 da água através dos crivos encaixados uns nos outros: 2 mm 
para recolher os resíduos a eliminar, e 250 µm e 150 µm para obter os quistos (Fig. 30, 
etapa 6).

Lavar os resíduos dos crivos de 250 µm e 150 µm para um copo etiquetado (Fig. 30, 
etapas 7 e 8).

Encher de novo o balde até à linha marcada e repetir o processo (etapas 4 – 8) pelo menos 
uma vez, colhendo todos os resíduos de cada amostra para o mesmo copo. Repetir este 
processo tantas vezes quanto as necessárias até não haver mais quistos no balde.

Preparar e etiquetar um papel (papel de filtro, filtro de leite, papel de toalha etc.) para 
forrar um funil (i.e. em forma de cone) colocado numa prateleira ou num copo (Fig. 30, 
etapa 10).

Verter os resíduos (crivagens) para um copo através do filtro no funil (Fig. 30, etapas 11  
e 12). Deixar a água passar através do filtro.

Remover, cuidadosamente, o papel de filtro do funil e colocar num tabuleiro humedecido 
até à observação directa ao microscópio (Fig. 30, etapa 13). A observação pode ser feita 
abrindo delicadamente o papel de filtro e espalhando o conteúdo, seguido de observação 
ao microscópio estereoscópico.

Ou:

Deixar secar os papéis de filtro no funil, para remover e guardar e mais tarde observar, 
recolher ou contar (Fig. 30, etapa 14).
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Linha de água

1. Secar o solo ao ar num prato. 2. Encher um balde com água até à linha marcada.

3. Deitar a medida da subamostra de 
solo seco na água.

4. Misturar cuidadosamente. 5. Deixar o solo assentar 
durante 60 segundos.

6. Verter, vagarosamente, metade da 
água através de crivos de 2 mm, 250 
e 150 µm.

7. Lavar cada um dos dois crivos, lavando por trás onde for necessário.

Extracção de nemátodes

Figura 30 – continua no verso
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ou

8. Lavar os resíduos dos crivos de 250 e 150 
µm, com uma garrafa de esguicho, para os 
copos. 9. Encher de novo o balde com água até à 

linha marcada e repetir as etapas 4–8.

Figura 30. Extracção dos quistos dos nemátodes do solo usando o método da crivagem.

10. Dobrar um pouco de papel 
de filtro/absorvente circular em 
quatro partes e, a seguir, abri-lo 
como um cone e colocar no funil 
que está colocado num copo ou 
num suporte.

11. Deitar a suspensão no papel 
de filtro.

12. Deixar o líquido passar através 
do papel de filtro.

13. Colocar o papel de filtro com os 
resíduos e quistos num prato com água 
no fundo para manter a humidade para a 
avaliação imediata dos quistos.

14. Deixar os extractos a secar no funil 
para mais tarde avaliar os quistos.
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Os quistos de amostras secas ao ar flutuarão à superfície do balde, mas se as condições não 
permitirem a secagem das amostras ao ar, os quistos podem ser extraídos directamente das 
amostras de solo. Muitos dos quistos ainda flutuarão, mas os quistos novos e mais pesados 
podem não flutuar e antes da decantação da água/suspensão através dos crivos pode ser 
necessário agitar a água e reduzir o tempo para as partículas do solo assentarem.

Os quistos podem ainda ser recolhidos directamente do crivado, das amostras secas, ao 
microscópio estereoscópico, usando um pincel fino. A determinação da densidade dos 
quistos é útil, mas também é necessário avaliar o número de ovos, esmagando primeiro os 
quistos para os libertar (ver Referências e Informação Adicional).

Extracção de nemátodes
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Método de incubação
Este método também é designado por incubação das raízes em sacos de plástico ou frascos.

Vantagem:
•  Não requer equipamento especializado.

Desvantagens:
•  A eficiência da extracção pode ser relativamente baixa
•  Os nemátodes, muitas vezes, ficam em más condições devido à falta de oxigénio.

Equipamento
Sacos de plástico, frascos, frasco de Erlenmeyer ou algo semelhante.

Método

Cortar os tecidos em pedaços pequenos e misturar (Fig. 31, etapa 1).

Pesar a subamostra/amostra.

Colocar num saco de plástico ou num recipiente (não metálico), com uma pequena 
quantidade de água (10 – 20 ml), fechar e etiquetar (Fig. 31, etapa 2).

Os nemátodes eclodem dos ovos ou migram dos tecidos vegetais para a água durante um 
período de 2 a 7 dias.

Remover a água regularmente (e.g. diariamente) do recipiente, o que ajudará os nemátodes 
a sobreviver, e transferir para um copo etiquetado, usando o mesmo copo para cada uma 
das amostras (Fig. 31, etapa 3). 

Substituir a água após cada decantação, fechar e deixar, repetindo o processo durante  
2–7 dias (Fig. 31, etapa 4).

Reduzir ou concentrar a suspensão de cada amostra e observar directamente ou guardar até 
ser utilizado seguindo as etapas 11–13 da Fig. 26.
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1. Cortar as raízes e pesar a subamostra. 2. Colocar a subamostra de raízes num frasco, frascos de Erlenmeyer ou 
sacos de plástico com água e deixar durante 2–7 dias. Cuidado para não 
fechar completamente o recipiente, mas apenas cobrir.

3. Todos os dias, agitar o recipiente 
com movimentos de rotação e verter, 
suavemente, a suspensão para um 
copo, deixando o material vegetal no 
recipiente.

4. Depois de verter a suspensão, 
encher o frasco de novo com água.

5. Concentrar a suspensão e 
recolher os nemátodes para 
posterior avaliação, e.g. usando um 
crivo com um poro pequeno, ou 
deixar o copo assentar e decantar o 
excesso (Fig 26, etapas 12 e 13).

Figura 31. Método de extracção de incubação.

Extracção de nemátodes
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A observação do tecido vegetal infectado pode ser efectuada directamente ao microscópio 
estereoscópico, por exemplo, para avaliar que nemátodes estão presentes antes de enviar 
o material para ser identificado por especialistas. As fêmeas adultas sedentárias que estão 
no interior dos tecidos (ver Figs 10 e 11) podem também ser extraídas do tecido e usadas 
para a identificação. Quando as amostras são enviadas para identificação da espécie, as 
próprias raízes com galhas, fixadas em lactoglicerol, devem ser enviadas ao taxonomista. 
A observação directa é útil para observar e avaliar o tecido foliar e as sementes infectadas 
com nemátodes (ver Fig. 8) e para obter espécimes de nemátodes específicos para preparar 
colecções de preparações definitivas, etc.

Para a observação directa do material vegetal:

Lavar o tecido vegetal com um jacto de água fraco, ou colocar numa bacia com água durante 
alguns minutos, para remover o solo e os detritos, tendo o cuidado de não remover os 
nemátodes ectoparasitas que se alimentam ou estão agarrados à superfície das raízes. 

Cortar o tecido vegetal em pedaços de ~2 cm com uma tesoura afiada ou com uma faca.

Colocar o tecido vegetal numa caixa de Petri aberta com água (Fig. 32).

Para a observação imediata, dilacerar o tecido com a ajuda de agulhas e pinças para libertar 
os nemátodes do tecido vegetal. Isto aplica-se aos nemátodes endoparasitas sedentários  
(Fig. 32).

Se o tecido vegetal tiver nemátodes migratórios, seria útil deixar o material na caixa de Petri 
durante a noite ou mesmo mais tempo. Os nemátodes irão migrar do tecido para a água.

Os nemátodes podem então ser colhidos ao microscópio estereoscópico para serem 
identificados ou fixados (e corados) e/ou enviados para identificar.

Observação directa de tecido vegetal

Figura 32. Observação directa do material vegetal em água. 

Bainhas separadas. Casca das sementes partidas para permitir 
o movimento livre dos nemátodes.
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Várias técnicas auxiliam a manipulação e identificação dos nemátodes. Estas são descritas 
nesta secção.

Manipulação de nemátodes
Devido ao seu tamanho microscópico, os nemátodes podem ser difíceis de manipular, 
principalmente para os principiantes. Quase sempre é necessário manipulá-los num meio 
fluido, normalmente água. Usar um microscópio estereoscópico (lupa) em vez de um 
microscópio composto também ajuda. Quando se pretende obter culturas puras ou fazer 
preparações definitivas para a sua identificação, é necessário seleccionar os nemátodes e, 
para isso, precisam de ser ‘pescados’. A manipulação de nemátodes a partir de culturas 
puras pode ser feita com pipetas de vidro (ver Fig. 35). A manipulação e transferência de 
nemátodes individualmente podem ser feitas estreitando a abertura das pipetas de vidro, 
usando o calor do bico de Bunsen.

‘Pesca’ de nemátodes
Para identificar os nemátodes, muitas vezes é necessário ‘pescar’ os nemátodes um a um da 
suspensão e colocá-los numa lâmina de vidro (Fig. 33). Isto pode ser difícil, mas torna-se 
mais fácil com a prática. Os nemátodes são translúcidos (ver através de) e podem ser difíceis 
de ver; iluminação diascópica e um microscópio estereoscópico ajudam (Fig. 34). Para 
tirar nemátodes dos tecidos vegetais ou da superfície da raiz, a iluminação episcópica pode 
também ser útil.

Manipulação, fixação e coloração de nemátodes

Figura 33. Pesca de nemátodes com uma haste de bambu ao microscópio estereoscópico. 
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Vários instrumentos podem ser usados para pescar, tais como um alfinete fino de 
entomologia, uma haste de bambu, uma pestana ou pêlo colados na extremidade de uma 
agulha de dissecção, um palito aguçado, ou uma pena de ave aguçada (Fig. 35).

Verter ou usar uma pipeta para transferir parte da suspensão de nemátodes (ou tecido 
vegetal infectado) para uma caixa de Petri, placa de contagem ou bloco de vidro. O volume 
da suspensão não deve ser muito grande.

Colocar na lupa, usando uma ampliação mais pequena.

Rodar, delicadamente, a suspensão para deslocar os nemátodes para o centro da placa.

Localizar um nemátode e, com a ajuda de um instrumento para pescar, trazer o nemátode à 
superfície da água.

Focar a lupa para visualizar o nemátode enquanto estiver a pescá-lo.

Colocar o instrumento sob o nemátode e, com um movimento rápido, de baixo para cima, 
retirar o nemátode da suspensão. O nemátode deve ficar ‘pendurado’ na extremidade do 
instrumento.

Colocar, com muito cuidado, a extremidade do instrumento numa lâmina de vidro, num 
bloco de vidro com uma gota de água ou noutro recipiente com água.

Para observar o(s) nemátode(s) numa lâmina, ao microscópio composto, é melhor primeiro 
‘relaxá-los’, aquecendo brevemente numa placa de aquecimento (não demasiado quente). 

Colocar contas de vidro ou pequenas porções de lamelas de vidro nas extremidades da 
gotícula de água e colocar uma lamela de vidro sobre a gotícula.

Observar ao microscópio composto.

Figura 34. Microscópios usados para pescar.

Microscópio estereoscópico de dissecção com 
iluminação diascópica. 

Microscópio composto com iluminação 
diascópica.
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Figura 35. Potenciais instrumentos para pescar nemátodes: uma haste de bambu; 
uma pipeta com a extremidade afilada usando o calor; agulha de dissecção com 
uma pestana colada na extremidade.

Envio de nemátodes para identificação
Se os nemátodes, após a amostragem e extracção, puderem ser imediatamente identificados 
até ao género e contados, isto daria uma indicação rápida dos grupos de nemátodes parasitas 
presentes e se estão em níveis potencialmente prejudiciais ou se poderão estar associados ao 
estrago de uma cultura. No entanto, se o especialista não estiver disponível ou se as espécies 
presentes precisam de ser determinadas, as amostras de nemátodes deverão ser enviadas para 
serem identificadas por um taxonomista especialista. 

Antes do envio, os espécimes, normalmente, precisam de ser mortos (ver secção seguinte) 
e fixados, especialmente se forem enviados para fora do país. Os nemátodes podem ser 
enviados vivos se for acordado com o laboratório estrangeiro ou se forem enviados para 
um laboratório do mesmo país. O solo e/ou tecido vegetal também podem ser enviados; 
contudo, é essencial respeitar as regras de quarentena desse país.

Os nemátodes podem ser transferidos para pequenos tubos (Fig. 36) e empacotados, 
cuidadosamente, em recipientes com isolamento para o transporte para o laboratório onde 
irão ser identificados. Os tubos devem estar devidamente etiquetados com um código/
número. Os códigos devem ser registados em duas folhas (uma para acompanhar os 
espécimes e outra para ficar) com todos os pormenores da amostra e guardados até serem 
recebidos os resultados da identificação.

Manipulação fixação e coloração de nemátodes
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Figura 36. Armazenamento de amostras de nemátodes para transporte.

Tubos para guardar ou enviar amostras.

Microtubos pequenos úteis para enviar as amostras para identificação.

Fixação de nemátodes, pipetando umas gotas de 
formalina para um bloco de vidro.

Transferência de nemátodes para um microtubo, para 
guardar ou enviar.
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Serviços de identificação de nemátodes
Vários taxonomistas, em múltiplos centros do mundo, têm capacidade para fazer uma iden-
tificação precisa dos nemátodes. No entanto, muito poucos têm um serviço de identificação 
de rotina, especialmente ao nível da espécie. Os centros que têm estes serviços são:

Plant Disease and Diagnostic Services 
CABI Bioscience UK 
Bakeham Lane 
Egham 
Surrey TW20 9TY, UK
Tel: +44 (0)1784 470111

Biosystematics 
ARC-PPRI 
P/Bag X134 
Pretoria 0001, Republic of South Africa
Tel: +27 (0)12 356 9830

Nematology 
Department of Plant Protection 
Faculty of Agriculture 
University of Jordan 
Amman 11942, Jordan
Tel: +962 (0)6 535 5000–3004

Central Science Laboratory
Sand Hutton
York 
YO4 1LZ, UK
Tel: +44 (0)1904 462000

Antes do envio de qualquer amostra para identificação, é essencial contactar o centro e 
verificar a sua capacidade para tratar das amostras e saber qual é o melhor processo de fixar e 
transportar as amostras.

Consultadoria geral e formação são oferecidas pelas secções de nematologia do CIMMYT 
e IITA após contacto. Informação pode também ser obtida das sociedades de nematologia 
que estão indicadas na parte de dentro da contracapa.

Morte de nemátodes
É importante matar os nemátodes rapidamente, uma vez que cada espécie assume uma ‘for-
ma de morte’ particular quando é morta rapidamente, o que pode ajudar na identificação. 
O melhor processo para matar os nemátodes é pelo calor (55–65ºC), que retém o conteúdo 
do corpo do nemátode. Se a morte for a uma temperatura demasiado alta, o conteúdo do 
corpo fica cozido e desnaturado, tornando a identificação mais difícil. Os nemátodes podem 
ser primeiro mortos e depois fixados, ou mortos e fixados no mesmo processo.

Manipulação fixação e coloração de nemátodes

Laboratório de Nematologia 
(Meloidogyne spp., Bursaphelenchus xylophilus)
IMAR-CMA
Departamento de Zoologia
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Coimbra
3004-517 Coimbra, Portugal
Tel: +351 239855760
 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
(Meloidogyne spp.)
Parque Estação Biológica - PqEB 
Av. W5 Norte 
Caixa Postal 02372 CEP 70770-900, 
Brasília - DF, Brasil 
Tel: +55 (61) 34484700/34484930

Laboratório de Nematologia da ESALQ
Setor de Zoologia
Av. Pádua Dias, 11
Caixa Postal 9
13418-900 Piracicaba - SP, Brasil 
Tel: +55 (19) 34294338/34294269
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Um método simples e eficiente para matar os nemátodes é adicionar um volume igual de 
água a ferver à suspensão dos nemátodes. Se for para enviar toda a suspensão, poderá ser 
necessário reduzir o volume de modo a ficar menos de metade do tubo cheio. É mais fácil 
matar e fixar os nemátodes em tubos mais largos e depois transferir um volume reduzido 
para tubos mais pequenos (Fig. 36), ou remover os nemátodes do fundo (Fig. 26, etapa 13) 
com uma pipeta para os transferir para os tubos de transporte.

Os nemátodes podem também ser mortos mergulhando o tubo com um pequeno volume 
da suspensão de nemátodes em água quase a ferver durante 1 – 2 minutos, mas para um 
grande número de amostras pode demorar algum tempo. Também pode ser incómodo e é 
necessário ter o cuidado de se assegurar que os tubos com as amostras fiquem direitos e não 
vertam para a água a ferver, perdendo as amostras.

Fixação de nemátodes
O método mais simples para fixar ou preservar os espécimes é adicionar, com uma pipeta, 
algumas gotas de formaldeído (formalina) aos espécimes recentemente mortos pelo calor. 
Duas ou três gotas são suficientes para um tubo com 7 ml de suspensão (Fig. 37); para tubos 
maiores serão precisas mais gotas. Este método é rápido e fácil e permitirá que as amostras, 
antes de serem identificadas, não se deteriorem durante o transporte e armazenamento. 
Contudo, não permite obter espécimes de boa qualidade para uma preservação a longo 
prazo e pode também causar dificuldades na identificação, especialmente se não forem 
imediatamente observados.

Ter muito cuidado com o formaldeído, uma vez que é perigoso para a saúde.

Fig 37. Fixação e coloração de nemátodes.

Coloração do tecido vegetal com fucsina ácida numa solução de 
lactoglicerol numa placa de aquecimento.

Adição de formalina, com uma pipeta, para a suspensão de 
nemátodes num tubo de 7 ml, para fixar a amostra.
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Morte e fixação simultânea

Aquecer o fixador num tubo de ensaio ou num copo, até próximo da ebulição, 
colocando-o em banho-maria.

Adicionar um volume igual de fixador quente ao da suspensão de nemátodes (i.e. 2 ml de 
fixador quente em 2 ml de suspensão = 4 ml). 

Ou:

Colocar os nemátodes num bloco de vidro com uma gota de água e adicionar 2–3 ml de 
fixador quente com a pipeta.

Os fixadores mais utilizados são:

TAF
Trietanolamina  2 ml
Formalina (formaldeído 40%)  7 ml
Água destilada       91 ml 
O fixador fica estável por muito tempo e os nemátodes mantém um aspecto como se 
estivessem vivos, porque os espécimes não ficam desidratados.

FA 4:1
Formalina (formaldeído 40%)      10 ml
Ácido acético glacial (ácido propiónico)  1 ml
Água destilada   89 ml
Em FA 4:1 os nemátodes mantêm a sua estrutura embora, após algum tempo, possam ficar 
descorados.

Formalina glicerol
Formalina (formaldeído 40%)  10 ml
glicerol  1 ml
Água destilada  89 ml

Este fixador tem a vantagem de evitar que os nemátodes desidratem mesmo que os tubos 
não fiquem bem fechados. Mais uma vez ter muito cuidado com todos estes fixadores, uma 
vez que são perigosos para a saúde.

Preservação de nemátodes sedentários nos tecidos radiculares ou tubérculos
As fêmeas de nemátodes sedentários são necessárias para a identificação da espécie. Por 
isso, o tecido vegetal que contém os nemátodes, como as raízes com galhas, precisa de ser 
preservado e enviado para observação. Uma pequena subamostra de tecido vegetal infectado 
numa garrafa com lactofenol ou lactoglicerol pode ser suficiente. Corar antes da preservação 
pode ajudar na identificação.

Manipulação fixação e coloração de nemátodes
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O lactofenol pode ser adquirido ou preparado misturando volumes iguais de glicerol, 
ácido láctico e água destilada (lactoglicerol) e dissolvendo uma pequena quantidade (1%) 
de fenol na solução (lactofenol). O fenol é muito tóxico. Por isso, é melhor usar apenas o 
lactoglicerol, embora este não preserve as amostras durante muito tempo.

Coloração
A observação de nemátodes embebidos no tecido vegetal pode ser facilitada usando corantes 
apropriados que coram os nemátodes enquanto o tecido vegetal permanece relativamente 
claro (e.g. ver Fig. 5). Raízes grossas ou volumosas podem ser cortadas em pedaços pequenos 
antes da coloração, para assegurar a transmissão da luz após o clareamento.

Corar em lactoglicerol + 0,1% de azul de algodão ou 0,05–0,1% de fucsina ácida e descorar 
num copo contendo uma solução com volumes iguais de glicerol e água destilada + umas 
gotas de ácido láctico. A descoloração é mais efectiva se for feita passados alguns dias.

Lavar, delicadamente, o material vegetal para retirar o solo e outros detritos e secar, 
delicadamente, com papel absorvente.

Cortar as raízes mais grossas ou mais largas ou os tubérculos em pedaços pequenos. 

Colocar num quadrado de tecido musselina, atar os cantos com uma linha de algodão e 
etiquetar de um modo legível com etiquetas agarradas a cada um dos ‘sacos’ de musselina.

Aquecer a solução corante até quase ferver, usando um copo de vidro numa placa de 
aquecimento.

Colocar os sacos de musselina no corante a ferver e deixar aproximadamente 3 minutos, 
dependendo da espessura da raiz. Usar um copo alto com a solução corante aprox. 
até metade do seu volume, uma vez que irá fazer espuma quando o tecido vegetal for 
adicionado (Fig. 37).

Remover os sacos de musselina e lavar em água corrente.

Colocar os sacos de musselina na solução de clareamento e deixar durante a noite ou mais 
tempo.

Observar ao microscópio. Colocar as raízes lado a lado numa lâmina de vidro e com outra 
lâmina de vidro, colocada por cima, esmagá-las suavemente, o que permitirá uma melhor 
visualização dos nemátodes corados. Os nemátodes ficarão corados de vermelho com a 
fucsina ácida ou de azul com o azul de algodão.

Massas de ovos de Meloidogyne 
A Floxina B cora a massa gelatinosa que rodeia os ovos de Meloidogyne, aumentando a 
visibilidade das massas de ovos e permitindo uma contagem rápida das fêmeas adultas/
massas de ovos presentes. Após a coloração, os ovos também ficam viáveis. A solução é feita 
adicionando 15 mg (uma pequeníssima quantidade) de Floxina B a 1 litro de água.

Colocar as raízes lavadas num tabuleiro ou num prato (de preferência branco) contendo 
a solução de Floxina B e deixar durante 15–20 min. Contar as massas de ovos coradas 
(vermelho).
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Após a extracção dos nemátodes do solo ou do tecido vegetal, primeiro devem ser 
identificados e depois quantificados. Isto vai permitir avaliar a sua associação com, ou 
o seu potencial para causar estragos.

Este guia não providencia um guia para a identificação de nemátodes parasitas de 
plantas; para isso, ver a secção de Informação Adicional na página 65. (Uma des-
crição muito básica dos nemátodes parasitas de plantas mais comuns é dada no 
Apêndice 2.). A avaliação da densidade dos nemátodes deve ser apenas considerada 
se os nemátodes tiverem sido realmente identificados. Se não existir capacidade e ex-
periência para o fazer, as amostras devem ser enviadas para especialistas (ver página 57).

Contagem de nemátodes
Os nemátodes extraídos podem ser observados e contados usando um microscópio de 
dissecção ou um microscópio composto (Fig. 34); o ideal é ter acesso aos dois. Uma 
iluminação de boa qualidade (iluminação diascópica) é essencial. Uma ampliação de 
cerca de 40× geralmente é adequada (i.e. uma objectiva de 4× combinada com uma 
ocular de 10×), mas também pode ser usado o microscópio composto (i.e. usando 
a objectiva de 10×), que é útil para os nemátodes que estão em más condições ou 
que são difíceis de identificar. Os microscópios de dissecção permitem uma maior 
maneabilidade e focagem, especialmente para amostras pouco limpas. Os nemátodes 
que não podem ser identificados na placa de contagem, com a ampliação de 
contagem ou com uma ampliação maior usando um microscópio composto, devem 
ser pescados (Fig. 33) e montados numa lâmina de vidro para identificação, usando 
um microscópio composto com uma ampliação maior.

Existe uma grande variedade de placas de contagem que, basicamente, consistem 
numa placa de plástico transparente com uma grelha gravada no fundo (Fig. 38). 
Estas placas podem ser facilmente feitas riscando linhas na parte debaixo de uma 
caixa de Petri pequena. Uma placa rectangular de plástico com cerca de 5 ml de 
capacidade é muito útil para várias tarefas; também possibilita mover os nemátodes 
ou resíduos na placa e pescar os nemátodes para identificação a uma ampliação maior 
(Fig. 33). Arestas inclinadas reduzem a distorção óptica causada pela tensão da água, 
enquanto uma grelha com relevo impede que os nemátodes se movam entre as linhas 
da grelha. 

As amostras que tiverem sido reduzidas para 5 ml podem ser contadas de uma só 
vez, mas se a densidade dos nemátodes for elevada ou a amostra estiver suja, uma 
proporção (alíquota) pode ser contada, diluindo com água. No entanto, deve-se ter 
cuidado para ter a certeza de que uma proporção representativa da amostra total é 
contada, o que se consegue mexendo suavemente a amostra antes de tirar a alíquota.

Avaliação da densidade de nemátodes
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Figura 38. Contadores 

Extrair os nemátodes de um peso conhecido de tecido 
vegetal ou volume de solo, usando um dos métodos 
previamente descritos.

Concentrar a suspensão para um volume conhecido, 
medindo numa proveta ou tubo graduado (e.g.  
10 ml).

Agitar a suspensão imediatamente antes de retirar as 
alíquotas.

Usar uma pipeta grande para retirar as alíquotas, para 
evitar a sua obstrução devido aos detritos. Se as pontas 
das pipetas forem demasiado estreitas, podem ser 
cortadas. 

Pipetar, cuidadosamente, as alíquotas para a placa de 
contagem, evitando os salpicos. 

Se apenas existirem alguns nemátodes, contá-los no 
volume total da suspensão.

Se a densidade dos nemátodes for elevada, contar 
os nemátodes de uma alíquota (e.g. 1 ou 2 ml). A 
diluição da suspensão pode ser necessária para auxiliar 
a contagem, por exemplo duplicar o volume.

Contar todos os nemátodes na placa de contagem de 
modo sistemático, seguindo as linhas da grelha da 
placa. Os nemátodes, por vezes, podem flutuar na 
superfície, mas este problema pode ser ultrapassado 
adicionando uma pequena gota de sabão líquido.

Usar um contador de registo manual (idealmente um 
contador de múltiplos botões; Fig. 38) para contar os 
nemátodes diferentes, ou registar usando o sistema de 
tracinhos se não houver contador. 

Depois da contagem, recolocar a alíquota na 
suspensão.

Repetir usando 2–3 alíquotas por amostra e, a seguir, 
calcular a média das alíquotas antes de calcular o 
número total de nemátodes por amostra.

A média do número de nemátodes calculados a partir 
das alíquotas deve ser multiplicado pelo volume total 
da suspensão para calcular o número total no tecido 
vegetal ou no solo de onde foram extraídos (e.g.  
100 ml de solo ou 5 g de raízes).

Contador de registo múltiplo e individual.

Pipetas. 

Placas de contagem. 
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Avaliação de sintomas de nemátodes nas plantas
O estrago dos nemátodes pode ser avaliado na altura da amostragem. O estrago nas raízes é 
avaliado visualmente (em percentagem) usando um determinado procedimento (Apêndice 
3). Avaliações de estrago úteis podem ser feitas para os nemátodes-das-galhas-radiculares em 
particular, mas também para o estrago causado por outros nemátodes. O registo do estrago, 
usualmente, tem uma relação forte com as perdas de produção da cultura.

Registar o estrago causado pelos nemátodes dá uma indicação rápida do estrago nessa altura. 
Quando o equipamento de nematologia básico e a experiência faltam, pode ser o único 
meio de avaliação. O registo do estrago pode também ser usado para ajudar a identificar a 
resistência ou tolerância nos ensaios de selecção das variedades.

O número de plantas avaliadas pode ser uma ou duas, até 25 ou mais, dependendo da 
cultura e área a avaliar, e também se o agricultor quer ter uma estimativa de avaliação de 
baixo ou alto risco. Se possível, apenas uma ou poucas pessoas devem efectuar a avaliação, 
para haver consistência. Pela mesma razão, é aconselhável o uso de folhas de registo, com 
regularidade, para servir de comparação.

Quando se avalia o estrago causado pelos nemátodes, pode ser necessário algum bom 
senso; por exemplo, plantas que estão severamente infectadas com nemátodes-das-galhas-
radiculares, podem ter poucas raízes para se proceder à avaliação. O estrago pode parecer 
mínimo, quando na realidade o estrago é muito elevado. É também preciso lembrar 
que a resposta das diferentes culturas e variedades aos nemátodes pode variar com a 
espécie de nemátode, particularmente dos nemátodes-das-galhas-radiculares. Espécies de 
nemátodes diferentes também causam sintomas diferentes, por exemplo, uma infecção com 
Meloidogyne hapla resulta, muitas vezes, em galhas como as contas de um rosário (como 
se vê na alface no Apêndice 3), enquanto Meloidogyne incognita pode causar galhas mais 
maciças e raízes fundidas entre si (Apêndice 3).

No Apêndice 3 estão exemplos de folhas de registo e uma base para produzir folhas de 
registos de estragos de nemátodes para várias culturas e circunstâncias. Na maior parte das 
vezes, as folhas de registo do estrago baseiam-se numa escala de 1 a 5, o que equilibra a 
rapidez da avaliação com o rigor. Se houver mais tempo disponível, a avaliação numa escala 
de 1–10 garantirá uma estimativa do estrago mais rigorosa.

Análise dos estragos





65

Agrios, G.N. (2005). Plant Pathology, 5th edn. Academic Press, USA. 922 pp.

Bridge, J. and Page, S.L.J. (1980). Estimation of root-knot nematode infestation levels  
on roots using a rating chart. Tropical Pest Management 26: 296–298.

Brown, R.H. and Kerry, B.R. (1987). Principles and Practice of Nematode Control in Crops. 
Academic Press, Sydney. 447 pp.

Evans, D., Trudgill, D.L. and Webster, J.M. (1993). Plant Parasitic Nematodes in Temperate 
Agriculture. CAB International, Wallingford. 648 pp.

Luc, M., Sikora, R.A. and Bridge, J. (2005). Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and 
Tropical Agriculture, 2nd edn. CAB International, Wallingford. 871 pp.

Mai, W.F. and Mullin, P.G. (1996). Plant Parasitic Nematodes. A Pictorial Key to Genera,  
5th edn. Comstock, London and Cornell University, Ithaca. 276 pp.

Moens, M. and Perry, R. (2006). Plant Nematology. CAB International, Wallingford.  
447 pp.

Southey, J.F. (1986). Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes.  
Ref. Book 402. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Commercial Colour Press, 
London. 202 pp.

Speijer, P.R. and De Waele, D. (1997). Screening of Musa Germplasm for Resistance and 
Tolerance to Nematodes. INIBAP Technical Guidelines 1. International Network for the 
Improvement of Banana and Plantain, Montpellier. 47 pp.

Stirling, G.R., Nicol, J. and Reay, F. (1999). Advisory Services for Nematode Pests – 
Operational Guidelines. Rural Industries Research and Development Corporation. RIRDC 
Publication No. 99/41. 111 pp.

Waller, J.M., LennŽ, J.M. and Waller, S.J. (2002). Plant Pathologist’s Handbook, 3rd edn. 
CAB International, Wallingford. 516 pp.

Wallwork, H. (2000). Cereal Root and Crown Diseases. Grains Research Development 
Corporation Publications, Canberra, Australia. 58 pp.

Whitehead, A.G. (1997). Plant Nematode Control. CAB International, Wallingford.  
400 pp.

Zuckerman, B.M., Mai, W.F. and Krusberg, L.R. (eds) (1990). Plant Nematology  
Laboratory Manual. University of Massachusetts Agricultural Experiment Station, 
Massachusetts. 252 pp.

Referências e informação adicional





67

nemátodes e sintomas 
dos estragos

Principais culturas 
afectadas Distribuição

Achlysiella
Necroses nas raízes
Achlysiella williamsi Cana-de-açúcar Australásia

Anguina 
Galhas nas sementes e folhas, distorção das 
folhas
A. tritici (nemátode-das-galhas em sementes  
de trigo)

Cereais e ervas

Cereais, principalmente trigo

Temperado: mundial

Temperado: China, Europa Oriental, 
Índia, Norte de África, Ásia Ocidental

Aphasmatylenchus
Raízes reduzidas, clorose
Aphasmatylenchus straturatus Amendoim Tropical: África Ocidental

Aphelenchoides 
Necroses e distorção nas folhas e sementes, 
destruição do micélio do fungo
A. arachidis (nemátode-do-tegumento- 
do-amendoim)
A. besseyi (nemátode-da-ponta-branca- 
do-arroz)
A. fragariae

A. ritzemabosi (nemátode-das-folhas)

A. composticola (nemátode-dos-cogumelos)

Amendoim

Arroz 

Morangueiro

Crisântemo

Cogumelos

Tropical: África Ocidental

Tropical: mundial, em campos de 
arroz
Temperado: Europa, América do 
Norte, Japão
Temperado: Europa, América do 
Norte e do Sul, Oriente e sul de 
África, Austrália
Mundial, em campos cultivados de 
cogumelos

Belonolaimus
Necroses nas raízes, clorose, murchidão
B. longicaudatus Milho, hortícolas, amendoim, 

citrinos, algodoeiro
Subtropical: sudeste dos EUA

Bursaphelenchus
Clorose e morte da árvore
B. xylophilus (nemátode-da-madeira-do- 
pinheiro)
B. cocophilus (nemátode-do-anel-vermelho) 
Necroses (anel-vermelho) nos caules e 
inflorescências, queda dos frutos

Pinheiro

Coqueiro, palmeira

Temperado: China, Coreia, América do 
Norte, Europa (Portugal), Japão, Taiwan  
América do Sul e Central, Caraíbas

Apêndice 1. 
Exemplos de géneros e espécies de nemátodes reconhecidos, 
a nível mundial, como pestes graves para as culturas
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nemátodes e sintomas 
dos estragos

Principais culturas 
afectadas Distribuição

Criconemella (nemátodes-anelados)
Clorose, necroses nas raízes e vagens, 
murchidão
C. onoensis

C. ornata
C. xenoplax

Arroz

Amendoim
Árvores de fruto

Temperado e tropical

Tropical: EUA, África Ocidental, 
América Central e do Sul
Subtropical: EUA
Subtropical: EUA

Ditylenchus (nemátodes dos caules e dos bolbos)
Lesões nos caules e folhas, distorção das flores 
e folhagem, bolbos e podridão dos tubérculos
D. africanus (nemátode-do-amendoim)
D. angustus (nemátode-‘ufra’)

D. dipsaci

D. myceliophagus

Amendoim
Arroz

Feijoeiro, cebola, narcisos e 
outras culturas bolbosas, cereais
Cogumelos

Subtropical: sul de África 
Tropical: Bangladesh, Índia, Burma, 
Vietname
Europa, América do Norte e do Sul, 
Austrália Oriental
Temperado: mundial, em áreas 
cultivadas de cogumelos

Helicotylenchus (nemátodes-espiralados)
Necroses nas raízes
H. multicinctus

Comum em muitas culturas,  
mas o estrago é pouco conhecido
Bananeira

Temperado e tropical: mundial

Tropical/subtropical: mundial, em 
áreas de bananeira

Hemicriconemoides
Destruição das raízes, clorose, definhamento 
dos ramos
H. mangiferae Árvores de fruto Subtropical: Sul da Ásia, África, 

América do Su l e Central, Caraíbas

Heterodera (nemátodes-de-quisto)
Quistos nas raízes, crescimento fraco da raiz, 
clorose, murchidão
H. avenae (nemátode-de-quisto dos cereais)

H. cajani (nemátode-de-quisto do feijoeiro- 
guandu)
H. ciceri (nemátode-de-quisto do grão-de-bico)
H. filipjevi (nemátode-de-quisto dos cereais)

H. glycines (nemátode-de-quisto da soja)

H. latipons (nemátode-de-quisto dos cereais)
H. mani
H. oryzae (nemátode-de-quisto do arroz)
H. sacchari (nemátode-de-quisto da cana-de-
açúcar)
H. schachtii (nemátode-de-quisto da 
beterraba)

H. zeae (nemátode-de-quisto do milho)

Cereais (trigo, cevada, aveia)

Feijoeiro-guandu

Grão-de-bico, lentilha
Cereais (trigo, cevada, aveia)

Soja, feijoeiro

Cereais (trigo, cevada, aveia)
Cereais (trigo, cevada, aveia)
Arroz
Cana-de-açúcar, arroz

Beterraba, couve-nabo da 
Suécia e outras brássicas

Milho

Global: Ásia Central Oeste e Norte de 
África, Norte da Europa, China, Índia, 
Austrália, Noroeste Pacífico dos EUA
Índia

Mediterrâneo
Ásia Central e Oeste, Índia, China, 
Norte da Europa
Subtropical: América do Norte e do 
Sul, Japão, China
Ásia Ocidental
Ásia Ocidental
Tropical: Índia, Bangladesh
Tropical: África Ocidental, Índia

Temperado/subtrópicos Europa, 
América do Norte, Ocidente e sul de 
África, Austrália
Tropical: Índia
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nemátodes e sintomas 
dos estragos

Principais culturas 
afectadas Distribuição

Hirschmanniella (nemátodes-da-raiz-do-arroz 
e nemátodes-‘mitimiti’)
Lesões nas raízes e apodrecimento do caule 
subterrâneo (doença ‘mitimiti’)
H. gracilis
H. imamuri
H. oryzae

H. spinicaudata

Arroz
Arroz
Arroz 

Arroz

Tropical
Tropical 
Tropical: África Ocidental, América 
do Norte e do Sul, Sul e Sudeste da 
Ásia
Tropical: África, América do Norte e 
do Sul

Hoplolaimus (nemátodes-lança)
Necroses nas raízes
H. columbus
H. seinhorsti

Algodoeiro
Algodoeiro, hortícolas

Tropical: EUA, Egipto
Tropical: África, Sul da Ásia, América 
do Sul

Longidorus (nemátodes-agulha)
Galhas na extremidade da raiz. Transmite 
vírus
L. elongatus Morangueiro, beterraba Temperado: Europa, Canadá

Meloidogyne (nemátodes-das-galhas-radiculares)
Galhas nas raízes e tubérculos, clorose, 
murchidão
M. acronea
M. africana
M. arenaria
M. artiellia 

M. chitwoodi

M. coffeicola
M. exigua
M. graminicola
M. hapla
M. incognita

M. javanica

M. oryzae
M. mayaguensis
M. naasi

Algodoeiro, sorgo
Cafeeiro
Amendoim
Trigo, cevada e hortícolas 

Batateira, beterraba, cereais

Cafeeiro
Cafeeiro
Arroz
Pyrethrum, hortícolas, trevo
Hortícolas, algodoeiro, tabaco, 
grande gama de hospedeiros
Hortícolas, algodoeiro, tabaco, 
grande gama de hospedeiros
Arroz
Hortícolas, papaia, grande 
gama de hospedeiros
Trigo, cevada

Tropical: sul de África
Tropical: África
Tropical: mundial
Países mediterrânicos incluindo 
Itália, França, Grécia e Espanha, Ásia 
Ocidental, Israel e Sibéria Ocidental
Temperado: América do Norte, 
México, África do Sul, Europa
Tropical: América do Sul
Tropical: América do Sul
Tropical: Sul e Sudeste da Ásia
Temperado/subtropical: mundial
Tropical: mundial

Tropical: mundial

Tropical: Sul da Ásia
Tropical: mundial

Norte da Europa, Nova Zelândia, 
Chile, EUA, Irão e ex-URSS

Apêndice 1. Exemplos de géneros e espécies de nemátodes
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nemátodes e sintomas 
dos estragos

Principais culturas 
afectadas Distribuição

Nacobbus (nemátodes-das-galhas-radiculares- 
falsos)
Galhas nas raízes
N. aberrans

Hortícolas, batateira, beterraba Temperado/subtropical: América 
do Norte, Central e do Sul, Europa 
(estufas)

Paralongidorus (nemátodes-agulha)
Galhas na extremidade da raiz. Transmite 
vírus
P. australis Arroz Subtropical: Austrália

Paratrichodorus (nemátodes-das-raízes curtas 
e rombas)
Raízes curtas (rombas) escuras. Transmite 
vírus
P. minor Hortícolas Temperado/subtropical: Europa, EUA

Pratylenchus (nemátodes-das-lesões-
radiculares)
Necroses nas raízes, caules subterrâneos e 
tubérculos
P. brachyurus
P. coffeae

P. goodeyi

P. loosi
P. neglectus

P. penetrans

P. thornei

P. zeae

Amendoim, ananás, mandioca
Bananeira, inhame, cafeeiro, 
citrinos, especiarias, grande 
gama de hospedeiros
Bananeira

Chá
Batateira, hortícolas, cereais 
(trigo, cevada e aveia)
Árvores de fruto e de frutos 
secos, hortícolas, frutos frescos, 
flores
Cereais (trigo, cevada, aveia)

Milho, arroz de planalto

Tropical: mundial
Tropical: mundial

Subtropical: Este e Oeste de África, 
Canárias
Subtropical: Sul da Ásia
Austrália, Ásia Ocidental, Norte de 
África, EUA, Canadá
Temperado: mundial

Austrália, Ásia Ocidental, Norte de 
África, Israel, México, EUA
Tropical: Sul e Sudeste da Ásia; África

Radopholus (nemátodes-cavernícolas)
Necroses nas raízes e tubérculos, apodreci-
mento, quebra de raízes, queda da planta
R. citri
R. similis

R. nativus

Citrinos
Bananeira, citrinos, raízes e 
tubérculos, coqueiro, chá, pi-
menta preta e outras especiarias
Cereais e hortícolas de grão

Tropical: Indonésia
Tropical: mundial

Temperado: Austrália
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nemátodes e sintomas 
dos estragos

Principais culturas 
afectadas Distribuição

Rotylenchulus (nemátodes-reniformes)
Crescimento fraco da raiz, clorose, 
definhamento
R. parvus
R. reniformis
R. variabilis

Feijoeiro-guandu, batata-doce
Ananás, hortícolas
Batata-doce

Tropical: África
Tropical: mundial
Tropical: África

Rotylenchus (nemátodes-espiralados)
Crescimento deficiente
R. robustus Hortícolas, árvores jovens Temperado: Europa, América do 

Norte, Índia

Scutellonema (nemátodes-espiralados-falsos)
Apodrecimento dos tubérculos, crescimento 
fraco das raízes
S. bradys (nemátode-do-inhame)
S. cavenessi

Inhame, mandioca
Amendoim

Principalmente nos trópicos e África

Tropical: África Ocidental, Caraíbas
Tropical: África Ocidental

Trichodorus (nemátodes-das-raízes curtas e 
rombas)
Raízes curtas (rombas) e escuras. Transmite 
vírus
T. primitivus
T. viruliferus Beterraba, batateira Temperado/subtropical: Europa, 

América do Norte

Trophotylenchulus 
Crescimento reduzido da raiz
T. obscurus Cafeeiro Tropical: África

Tylenchorhynchus
Definhamento das raízes Cereais, hortícolas Temperado e tropical

Tylenchulus
Crescimento fraco da raiz, declínio lento das 
árvores
T. semipenetrans (nemátode-dos-citrinos) Citrinos Subtropical/tropical: mundial, em 

áreas de citrinos

Xiphinema (nemátodes-adaga)
Galhas na extremidade da raiz. Transmite 
vírus
X. americanum
X. diversicaudatum

X. index

Árvores, videira
Roseira, videira, frutos frescos

Videira, árvores de fruto, roseira

Temperado/subtropical: mundial
Temperado: Europa, América do 
Norte, Austrália, Nova Zelândia
Temperado: Europa, América do Sul, 
Mediterrâneo, sul de África, Austrália 
Oriental

Adaptado da Tabela 13.1 em J. Bridge e T.D. Williams, Plant parasitic nematodes, pp.140–162,  
in Waller et al. (2002) (cortesia de CABI Publishing).

Apêndice 1. Exemplos de géneros e espécies de nemátodes
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Este guia não é um guia de taxonomia de nemátodes parasitas de plantas; para isso, ver a 
secção de Referências e Informação Adicional. No entanto, a seguir, faz-se uma descrição 
muito básica dos nemátodes parasitas de plantas mais comuns. A Figura 39 mostra as 
diferenças entre os nemátodes parasitas de plantas (regiões da cabeça) e os que não são 
parasitas de plantas, para auxiliar na sua diferenciação.

Meloidogyne – nemátodes-das-galhas-radiculares
A fêmea adulta é em forma de pêra ou esferóide com um pescoço alongado, enquanto os 

machos são vermiformes.
Os jovens e fêmeas são endoparasíticos, causando a formação de galhas.
O estilete é fino, com bolbos basais.
Os ovos são depositados numa matriz gelatinosa.

Pratylenchus – nemátodes-das-lesões-radiculares
Nemátode vermiforme.
Fêmeas com um ovário.
Relativamente largo, cabeça achatada e cauda arredondada.
A região dos lábios é plana e o estilete é forte, 14–19 µm de comprimento, com bolbos 

basais maciços.
Causa lesões nas raízes das plantas.
Todos os estádios são infectivos e são endoparasitas migratórios.

Heterodera – nemátodes-de-quisto
Fêmea adulta em forma de limão, originando um quisto na maturidade.
A fêmea é semi-endoparasítica apenas com a porção anterior no interior do material vegetal.
Os ovos são retidos no quisto mas pode, adicionalmente, haver uma massa de ovos.
O estilete do jovem é forte, com bolbos basais proeminentes.

Helicotylenchus – nemátodes-espiralados
A região da cabeça é alta, cónica arredondada.
O nemátode, usualmente, está enrolado em espiral frouxa ou em forma de C.
Fêmea com dois ovários e cauda curvada dorsalmente.
São semi-endoparasitas ou ectoparasitas e, normalmente, encontram-se no solo.

Scutellonema – nemátodes-espiralados-falsos
Basicamente a mesma descrição de Helicotylenchus, mas:
O estilete é mais curto e os bolbos basais são mais evidentes.
A forma relaxada é direita ou ligeiramente em C.
A maioria são ectoparasíticos.

Xiphinema e Longidorus – nemátodes-adaga e nemátodes-agulha
Nemátodes muito compridos 
O estilete é uma estrutura comprida em forma de agulha sem bolbos basais evidentes.
A forma relaxada é usualmente direita.
São ectoparasíticos.

Apêndice 2. 
Identificação básica de nemátodes
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Paratrichodorus [JB] Heterodera [JB] Scutellonema [JB]

Hemicriconemoides [JB] Hemicycliophora [JB] Hoplolaimus [JB]

Tylenchorhynchus [JB] Plectus [JB]

Apêndice 2. Identificação básica de nemátodes

Nemátodes parasitas de plantas:

Figura 39 – continua no verso

Filenchus [LA-B] Meloidogyne – cabeça de uma fêmea [LA-B]Xiphinema [LA-B]

Xiphinema [SM]

Pratylenchus [SK]

Helicotylenchus [SM] Longidorus anterior – cabeça de uma 
fêmea [LA-B]

Meloidogyne – cabeça de um J2 [SM]
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Figura 39. Comparação das regiões da cabeça de vários nemátodes parasitas de 
plantas e não parasitas.
(Fotografias de J. Bridge [JB], S. Mack [SM], L. Al-Banna [LA-B] e S. Kelly [SK].)

Nemátodes que não são parasitas de plantas:

Mononchus [JB] Discolaimus [JB]
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Apêndice 3. 
Folhas de registo para avaliar os estragos dos 
nemátodes

Avaliação das galhas-radiculares (Meloidogyne spp.) na mandioca
Usar uma combinação da avaliação das raízes e tubérculos quando forem avaliadas plantas 
na altura da colheita ou apenas as raízes removidas das plantas em boas condições.

Raízes de mandioca

1. Sem galhas, raízes finas intactas. 2. Pelo menos uma galha.

3. Muitas galhas, cerca de 50% das raízes afectadas. 4. Muitas galhas, a maior parte das raízes afectadas.

5. Maior parte das raízes com 
galhas grandes, com necroses, e 
raízes finas grandemente afectadas 
ou ausentes.
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1. Sem galhas, raízes finas e tubérculos saudáveis. 2. Pelo menos uma galha nas raízes.

3. Galhas evidentes nas raízes, algumas raízes finas e 
tubérculos com tamanho reduzido.

4. Muitas galhas, raízes necróticas e tubérculos com 
tamanho reduzido.

5. Maior parte das raízes com galhas grandes, raízes finas 
ausentes e poucos tubérculos.

Plantas de mandioca
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Avaliação das galhas-radiculares na cenoura

1. Sem galhas. 2. Ligeiramente galhadas. 3. Pouco galhadas.

4. Moderadamente galhadas. 5. Severamente galhadas.

Apêndice 3. Folhas de registo para avaliar os estragos dos nemátodes
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Avaliação das galhas-radiculares na alface

1. Sem galhas. 2. Ligeiramente galhadas. 3. Pouco galhadas.

4. Moderadamente galhadas. 5. Severamente galhadas.
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Avaliação das lesões nas raízes de bananeira
Adaptado de Paul Speijer e Dirk De Waele (1997).

Apêndice 3. Folhas de registo para avaliar os estragos dos nemátodes

0%, sem lesões 5%

10% 25%

50% 75%

100%
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Avaliação das lesões em Musa
Exemplo de avaliação das necroses das raízes da superfície do córtex de raízes com necroses 
(%) causadas por endoparasitas migratórios, em cinco raízes de bananeira cortadas 
longitudinalmente (cortesia de Paul Speijer e Dirk De Waele, 1997).

Seleccionar, ao acaso, cinco raízes funcionais por amostra (planta). Cada uma delas deve 
ter pelo menos 10 cm de comprimento. Cortar longitudinalmente cada uma das raízes e 
rejeitar uma das metades. Utilizar a outra metade da raiz para calcular a percentagem do 
córtex da raiz com necroses. Cada uma das raízes contribui com 20% do total da amostra 
e a sua soma perfaz 100%. Se uma raiz só tiver metade das necroses, contribui com 10%. 
Se uma raiz não tiver necroses, regista-se 0% (ver figura acima). Logo que cada raiz tiver 
sido avaliada, somam-se os 5 registos para obter a percentagem total de necroses em toda a 
amostra.

% de necroses de cada
uma das partes da raiz

% proporção de cada uma das partes da raiz
(5 × 20% = 100%)

0%
1%

2%

17%

12%

 0% 5% 10% 15% 20%

10 cm
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Diagrama para avaliação das galhas-radiculares
Cortesia de John Bridge e Sam Page (1980)

0 – Sem galhas. 1 – Poucas galhas, pequenas, 
difíceis de encontrar.

2 – Apenas galhas pequenas mas 
bem visíveis. Raízes principais sem 
galhas.

3 – Algumas galhas grandes. 
Raízes principais sem galhas.

4 – Predominância de galhas 
grandes mas raízes principais sem 
galhas.

5 – 50% das raízes afectadas. 
Algumas raízes principais com 
galhas. Sistema radicular reduzido.

6 – Raízes principais com galhas. 7 – Maioria das raízes principais 
com galhas.

8 – Todas as raízes principais com 
galhas, incluindo as raízes axiais. 
Poucas raízes sem galhas.

9 – Todas as raízes com muitas 
galhas. Planta geralmente a 
morrer.

10 – Todas as raízes com muitas 
galhas. Sem sistema radicular. Planta 
geralmente morta.

Apêndice 3. Folhas de registo para avaliar os estragos dos nemátodes
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Folha de registo do estrago dos quistos no trigo 
Adaptado de A.D. Rovira in Brown e Kerry (1987).

1 – Sem dano, limpas. 2 – Ligeiramente danificadas. 

3 – Pouco danificadas. 4 – Moderadamente 
danificadas.

5 – Severamente danificadas.
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Afro-Asian Society of Nematologists 
(http://www.ifns.org/membership/aasn.html) 

Australasian Association of Nematologists 
(http://nematologists.org.au) 

Sociedade Brasileira de Nematologia 
(http://docentes.esalq.usp.br/sbn/) 

Cereal Nematode Network

Chinese Society of Plant Nematologists 
(http://www.ifns.org/membership/cspn.html) 

Nematology Initiative in East and Southern Africa

Egyptian Society of Agricultural Nematology 
(http://www.ifns.org/membership/esan.html) 

European Society of Nematologists 
(http://www.esn-online.org/)

International Federation of Nematology Societies 
(http://www.ifns.org/) 

Japanese Nematological Society 
(http://www.ifns.org/membership/jns.html) 

Nematological Society of India 
(http://www.ifns.org/membership/nsi.html) 

Nematological Society of Southern Africa 
(http://www.ifns.org/membership/nssa.html)

Organization of Nematologists of Tropical America 
(http://www.ontaweb.org) 

Society for Invertebrate Pathology 
(http://www.sipweb.org/)

Society of Nematologists 
(http://www.nematologists.org)

West and Central African Nematology Network

Redes e organizações úteis

Créditos:
Fotos: Todas as fotografias são dos autores, excepto as que são creditadas.
Revisão, design, layout e revisão de provas: Green Ink Publishing Services Ltd, UK (www.greenink.co.uk)
Impressão: Pragati Offset Pvt. Ltd, India (www.pragati.com)



Os nemátodes parasitas de plantas estão sempre presentes nos campos dos agricultores, mas o estrago que causam é 
muitas vezes atribuído a outras pragas e doenças ou outros problemas das culturas. Nos países em desenvolvimento 
em particular, onde os recursos e as facilidades são reduzidos, é difícil identificar e quantificar, com precisão, os 
problemas com nemátodes.

Este guia pretende ajudar a ultrapassar esta limitação, providenciando uma referência fácil de seguir para a avaliação 
dos problemas com os nemátodes parasitas de plantas. Fornece instruções claras, com muitas ilustrações, dos 
procedimentos para a colheita e processamento das amostras para a avaliação dos nemátodes, assim como informação 
que serve de suporte à identificação e diagnose. O manual é dirigido a técnicos, técnicos de campo, agentes de 
extensão e outros com interesse na produção e protecção de culturas, particularmente nas partes do mundo onde 
o acesso a especialistas e tecnologias avançadas é limitado. A nossa expectativa é que este guia simplificará alguns 
aspectos da nematologia e ajudará a diminuir o mistério à volta deste problema de produção das culturas.

ISBN 978-131-337-4
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