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1 RESUMO 

 

O reconhecimento e identificação dos nematoides fitoparasitas, assim como o 

conhceimtno da biodiversidade do solo é de fundamental importância para o controle 

de doenças causadas por eles. O presente trabalho tem como principal objetivo 

comparar a recuperação de nematoides de solo utilizando dois métodos: o método 

de Jenkins, amplamente utilizado nos laboratórios de fitopatologia e o de Rugai e 

colaboradores, utilizado para recuperação de vermes em fezes humanas e animais e 

do solo (como areia de parques, praças públicas e praia). O trabalho ainda está em 

fase de adequação das técnicas e treinamento dos participantes. Os resultados 

preliminares mostram que os dois métodos são de fácil execução permitindo a 

quantificação e identificação dos nematoides de forma adequada. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento e identificação dos nematoides fitoparasitas no solo é de 

fundamental importância para o controle de doenças causadas por eles e 

planejamento de um manejo adequado do mesmo. 

Trojan e Vaz (2014 on line) destacam que as técnicas de identificação devem 

levar em conta o custo, o tempo de preparação e análise, as formas dos vermes 

coletados, as espécies e a transparência do material a ser analisado. 

Há vários métodos que são utilizados por laboratórios nematológicos. O 

método mais utilizado é o método de Jenkins, baseado no peneiramento das 

partículas do solo. 

Há outro método denominado Rugai e colaboradores que é utilizado para 

recuperação de vermes em fezes humanas e de animais e de solo. É um método 

bastante eficiente e de baixo custo e baseia-se no hidrotropismo e termotropismo 

positivos das larvas de nematoides e também na ação da gravidade.  

 

3 OBJETIVOS 

 

 Objetivo geral: 

- Comparar a recuperação de nematoides de solo utilizando dois métodos: o método 

de Jenkins e o de Rugai e colaboradores.  



 Objetivos específicos: 

- Propiciar aos alunos participantes a experiência de coleta de amostras de solo e a 

recuperação dos nematoides nela contidos; 

- Estabelecer um método para diagnóstico que seja de baixo custo e eficiente. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa será realizada na região de Bragança Paulista – S.P., com início 

previsto para o mês de junho de 2017 e final previsto para abril de 2018. 

Serão utilizadas amostras de solo coletadas aleatoriamente de locais 

determinados pelos participantes do projeto. As análises serão efetuadas uma vez 

ao mês, com quatro repetições por método. Serão coletados quatro quilogramas do 

solo a ser analisado, até uma profundidade de 30 centímetros. Outros parâmetros 

deverão ser observados como teor de umidade e pH do solo e, temperatura 

ambiente. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

 O desenvolvimento do método de Jenkins prevê a preparação da terra com 

adição de água, decantação e filtração da suspensão formada em peneiras 

granulométricas de malha 20 sobreposta à uma de malha 400. Esse filtrado será 

centrifugado em solução de sacarose de densidade conhecida, igual a 1,15 e 

posteriormente filtrado numa peneira de malha 500 estando o material retido pronto 

para ser examinado ao microcópio estereoscópio.     

Para o método de Rugai e cols., o material é envolvido em gaze dobrada em 

oito, formando uma pequena “trouxa” e depositado sobre um cálice de sedimentação 

contendo água aquecida (45°C), em quantidade suficiente para entrar em contato 

com o material. O material fica em repouso por uma hora após o qual é recolhido e 

observado em microscópio esteroscópico. 

Em ambos os casos, após a extração, os nematoides são mortos pelo 

aquecimento gradual em água até 65-70ºC e, em seguida, fixados em formalina 2 a 

4%.  



Os dados do número de nematoides obtidos em cada método utilizado serão 

submetidos à análise de variância (teste F). As médias serão comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares mostram que os dois métodos são de fácil 

execução permitindo a quantificação e identificação dos nematoides de forma 

adequada.  
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