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Resumo

Os organismos de interesse agrícola, e dentre estes, os 
entomopatógenos, representam um patrimônio genético importante, em 
nível nacional e mundial, uma vez que são agentes de incremento na 
produção. Nesse contexto, figuram os nematoides entomopatogênicos, 
que podem ser preservados por técnicas de criogenia, formando bancos 
de germoplasma, mas que por não serem microrganismos, exigem 
técnicas adequadas, principalmente no caso de linhagens tropicais. 
Assim, o objetivo do presente estudo foi a avaliar o crioprotetor 
mais adequando para incubação de Heterorhabditis sp. AL39. Foram 
avaliados três produtos (glicerol, etilenoglicol e polietilenoglicol), cada 
uma nas concentrações de 16%, 20%, 24%, 28%, 32%, 36% e 
40% (v/v), e incubados de 24 horas (um dia) a 168 horas (7 dias). 
De maneira geral, não houve um padrão de resposta às condições 
experimentais (tempo de incubação, crioprotetor e concentração). 
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Contudo, pode-se concluir que o glicerol e o etilenoglicol, na 
concentração de 20%, são os crioprotetores com maior potencial de 
serem utilizados na preservação de Heterorhabditis sp. AL39 visando as 
condições criogênicas.

Palavras-chave: armazenamento, criopreservação, nematoides 
entomopatogênicos. 
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Effect of Cryoprotectants 
on the Survival of 
Heterorhabditis sp. 
AL39 (Rhabditida: 
Heterorhabditidae) in the 
Laboratory

Abstract

The benefic organisms used in the agriculture, and among these, the 
entomopathogens, represent an important genetic heritage, a national 
and global level, since they are agents that promove the increasing in 
production. In this context, the entomopathogenic nematodes (EPNs), 
once preserved by cryogenic techniques, can forming germplasm 
banks. However, EPNs are not microorganisms, requiring appropriate 
techniques, especially in the case of tropical strains. The objective 
of this study was to evaluate the cryoprotectant more fitting for 
incubation Heterorhabditis sp. AL39. They were evaluated three 
products (glycerol, ethylene glycol and polyethylene glycol), each at 
16% concentration, 20%, 24%, 28%, 32%, 36% and 40% (v/v) and 
incubated 24 hours (one day ) and 168 hours (7 days). In general, 
there was not a response pattern to the experimental conditions 
(incubation team, and cryoprotectant concentration). However, one can 
conclude that glycerol and ethylene glycol at a concentration of 20% 
were cryoprotectants with greater potential for use in preservation 
Heterorhabditis sp. AL39 targeting cryogenic conditions.

Index terms: cryopreservation, entomopathogenic nematodes, storage.
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Introdução

O armazenamento de organismos vivos não é apenas um desafio 
científico, mas uma vantagem tangível de um ponto de vista 
experimental. O armazenamento é uma forma barata de preservar uma 
ampla variedade de populações de nematoides sem haver alterações 
genéticas ou perda de características funcionais (IRDANI; SCOTTO; 
ROVERSI, 2011). A maioria dos protozoários e helmintos pode ser 
preservada em nitrogênio líquido utilizando métodos muito semelhantes 
aos normalmente utilizados para a criopreservação de células em 
suspensão (JAMES, 2004). 

Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) das famílias 
Heterorhabditidae e Steinernematidae são importantes agentes de 
controle biológico, utilizados contra várias espécies de insetos-praga em 
todo o mundo, devido à interferência na reprodução e mortalidade que 
causam. Alguns estudos têm sido conduzidos no Estado de Alagoas, 
no sentido de se tentar isolar NEPs eficientes no controle de pragas da 
cultura do coqueiro (Cocos nucifera L.) e cana-de-açúcar (Saccharum 
officinarum L.). Contudo, ainda não existe no Brasil um banco de 
germoplasma de NEPs criopreservados, mantendo-os com suas 
características naturais.

A seleção em linhagens de laboratório é um problema genético 
frequentemente observado em colônias de agentes de controle 
biológico. Por conta das multiplicações em série, a adaptação às 
condições laboratoriais pode ser geneticamente deletéria, pois resulta 
na perda dos alelos adaptados às condições naturais e implica na 
ineficiência destes agentes de controle biológico quando são aplicados 
no campo (ROUSH, 1990 a,b). No caso dos NEPs, muitos isolados 
eficientes são obtidos do campo, passando por diversas gerações 
em laboratório até serem comercializados (GAUGLER, 1993). Com 
objetivo de dirimir esse fenômeno, a preservação de nematoides 
em temperaturas extremamente baixas é preferível, uma vez que 
a preservação in vivo é trabalhosa e requer cuidados para evitar a 
contaminação. Esse fato é reforçado pela inegável necessidade de 
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se manter os espécimes vivos com suas características de virulência 
e patogenicidade, tendo em vista a ampla gama de abordagens, tais 
como análises morfológicas, de desenvolvimento e moleculares. Em 
particular, a preservação dos NEPs é importante para os estudos 
de controle, interações hospedeiro-nematoide e/ou uso associado 
com outros métodos de controle, todos exigindo uma série de 
procedimentos experimentais que se baseiam em organismos vivos 
(IRDANI; SCOTTO; ROVERSI, 2011). Uma forma de evitar essa seleção 
durante as multiplicações em laboratório é submeter a população de 
NEPs a um menor número possível de gerações (KAYA; GAUGLER, 
1993). O método mais comum para minimizar as perdas é estocar os 
nematoides em baixa temperatura e multiplicá-los somente quando 
necessário. Outra maneira é a criopreservação em nitrogênio líquido 
(SMITH et al.,1990; POPIEL; VASQUEZ, 1991; CURRAN et al., 1992). 
Pelo menos duas das maiores empresas empenhadas na produção de 
NEPs usam este tipo de preservação, entretanto, os efeitos específicos 
da manutenção em laboratório sobre a tolerância ao estresse ambiental 
e as condições fisiológicas não têm sido estudados (WANG; GREWAL, 
2002).

Outra finalidade do armazenamento dos nematoides em estado 
de dormência é justamente para armazenamento e transporte dos 
bioinseticidas a base de NEPs. Nesse caso, os juvenis infectantes (JIs), 
que são as formas que colonizam o inseto-hospedeiro, são misturados 
com veículos inertes, a densidades de cerca de 1 JIs/g  x 106 JIs/g. 
Sob essas condições, o JIs devem estar em estado de quiescência 
(dormência) pois, caso contrário, perdem rapidamente as reservas 
de energia e morrem. Esse fato foi evidenciado por Brown e Gaugler 
(1996) ao avaliarem a tolerância de algumas espécies de NEPs, dentre 
esses, Heterorhabditis bacteriophora, que por sua vez demostrou 
capacidade de tolerância a temperatura abaixo de zero, com maior 
viabilidade quando era aclimatada, isto é, como decréscimo gradativo 
da temperatura. Por outro lado, H. bacteriophora é considerada uma 
espécie tropical, e sua capacidade de tolerância a baixas temperaturas 
é menor que espécies de NEPs de clima temperado, como Steinernema 
feltiae (BROWN; GAUGLER, 1996).
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Uma forma de induzir a quiescência é o resfriamento dos bioinseticidas 
ou a desidratação dos JIs a um nível de atividade de água (aW) de 0,97 
em que a maioria dos JIs fica inativo (sem movimento). Em ambos 
os casos, são utilizados produtos protetores (ou crioprotetores). É 
importante ressaltar que a atividade de água vem a ser a intensidade 
em que a água é ligada a compostos sólidos, tais como os veículos 
inertes utilizados para formular o JIs. É definida como a pressão 
de vapor da formulação dividido pelo valor da água pura na mesma 
temperatura. Outro aspecto importante é que JIs morrem durante 
armazenamento, mesmos em formulação, fornecendo matéria orgânica 
para o crescimento de microrganismos, que aceleram a deterioração 
dos produtos à base de nematoides. Como o crescimento bacteriano 
requer uma aW de 0,9 e fungico de 0,7, o armazenamento aW em 
valores pode, assim, melhorar a qualidade do produto e prolongar a vida 
de prateleira. No entanto, tolerância à dessecação dos NEPs é limitada. 
A tolerância dos nematoides a dessecação pode ser aumentada 
por adaptação, resultando em organismos com maior capacidade 
de síntese de glicerol e trealose, que atuam como protetores de 
membranas. Assim, nematoides desidratam gradualmente, reduzindo 
a sua mortalidade (NIMKINGRAT et al., 2013). Segal e Glazer (2000) 
sugeriram que o isolamento de populações selvagens e triagem para 
tolerância à dessecação é uma solução básica para se obter maior 
tolerância à dessecação em nematoides.

A partir dos resultados obtidos na etapa para seleção da melhor 
metodologia de criopreservação de NEPs, será estabelecido um banco 
de germoplasma criopreservado no Laboratório de Entomologia da 
Unidade de Execução de Pesquisa de Rio Largo, Embrapa Tabuleiros 
Costeiros. Este banco inicialmente terá o objetivo de fornecer material 
para os trabalhos conduzidos na própria unidade, atendendo a demanda 
local e nacional.

Para tanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o criopreservante 
mais adequado para incubação de Heterorhabditis sp. AL39 visando a 
sua criopreservação em nitrogênio líquido.
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Material e Métodos

Os NEPs utilizados nos experimentos foram produzidos no Laboratório 
de Entomologia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, na Unidade de 
Execução de Pesquisa de Rio Largo (UEP-Rio Largo), obtido em área 
da cultura de coqueiro no Município de São Miguel dos Campos, AL, 
pertencente ao gênero Heterorhabditis, isolado denominado AL39, 
ainda não identificado em nível específico. Para aumentar a população 
de NEPs, eles foram multiplicados em lagartas de Galleria mellonella 
(L.) (Lepidoptera: Pyralidae) conforme metodologia de Kaya; Stock 
(1997) a fim de aumentar o inóculo de NEPs, sem haver alteração das 
características biológicas do nematoide. 

Os tratamentos consistiram de dois crioprotetores permeáveis/ação 
intracelular, glicerina PA, etilenoglicol, e um crioprotetor não-permeável/
ação extracelular, polietilenoglicol, cada um desses nas mesmas 
concentrações (v/v), porém, com molaridades diferentes (Tabela 1).
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Tabela 1. Crioprotetores utilizados no experimento de incubação de 
Heterorhabditis sp. AL39 em diferentes concentrações de etilenoglicol, 
polietilenoglicol e glicerina.

Crioprotetor Concentração (v/v) Molaridade (mol/L)

Glicerina

16 2,0686 

20 2,71

24 3,43

28 4,22

32 5,11

36 5,43

40 7,24

Etilenoglicol

16 2,7983

20 4,03 

24 5,09

28 6,26

32 7,58

36 9,06

40 10,74

Polietilenoglicol

16 0,26 

20 0,33

24 0,40

28 0,46

32 0,53

36 0,60

40 0,66

Os JIs do nematoide foram incubados em placas de petri (9 cm) em 
um volume de 2 ml (aproximadamente 2.000 JIs/mL) e mantidos em 
câmaras climatizadas (tipo B.O.D.) com escotofase total e temperatura 
de 15 ºC. Diariamente, um lote de placas de cada tratamento foi 
avaliado, contando-se o número médio dos juvenis mortos e vivos 
a partir de amostras de 0,1 mL retiradas da placa com auxílio de 
micropipeta e estereoscópio.
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Os períodos de exposição aos produtos (incubação) foram de 24 horas 
(um dia) a 168 horas (7 dias). O delineamento experimental foi fatorial, 
com quatro repetições por tratamento. Os dados de sobrevivência dos 
JIs foram submetidos à Anava e teste de comparação entre médias 
(SCOTT-KNOTT a 1% de probabilidade).

Resultados e Discussão

Houve um padrão diferente de resposta à sobrevivência de JIs de 
Heterorhabditis sp. AL39, conforme as concentrações utilizadas 
de cada crioprotetor avaliado (Figura 1). Contudo, nas menores 
concentrações (16%, 20% e 24%), foi verificado que a sobrevivência 
dos juvenis foi maior, exceto para polietilenoglicol, evidenciando a 
possível toxicidade desses produtos em concentrações mais elevadas. 
Esse fato corrobora com Castro et al. (2011), afirmando que o glicerol, 
por ser um constituinte normal presente nas membranas celulares e 
em todos os óleos e gorduras animal e vegetal, presentes em todas as 
células são capazes de metabolizar o glicerol, não havendo informações 
toxicológicas referentes ao mesmo, ou sua forma comercial, glicerina, 
em bancos de dados reconhecidos internacionalmente. Contudo, já foi 
relatado que o glicerol pode afetar eventos físicos no citoplasma, como 
a organização citoplasmática através da alteração na polimerização 
da tubulina e aumento da viscosidade; altera a permeabilidade e 
estabilidade da bicamada lipídica e atua diretamente de modo prejudicial 
no glicocálix e nas proteínas de membrana, formando ligações não 
covalentes com as mesmas. 

O crioprotetor etilenoglicol foi o que proporcionou a maior porcentagem 
de sobrevivência média dos nematoides em um período de 7 dias de 
incubação a 15 ºC, especificamente na concentração de 20% 
(Figura 1).
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Quanto a exposição dos juvenis de Heterorhabditis sp. AL39 em 
etilenoglicol, não houve diferenca no tempo necessário para incubação 
em relação a porcentagem de sobrevevência (Figura 2). Por outro lado, 
confirmando o reportado anteriormente, a concentração de 20% de 
etilenoglicol foi o tratamento com maior eficiência na sobrevivencia 
desse isolado de Heterorhabditis sob as condições testadas, isto é, 
em temperatura de 15 ºC. Por outro lado, a sobrevivência dos juvenis 
incubados nos outros crioprotetores (gliceria e polietilenoglicol) sofreu 
muita variação, não havendo um padrão de resposta aos tratamentos 
(Figuras 3 e 4). 

Figura 1.Porcentagem de sobrevivência (± erro padrão) de Heterorhabditis 
sp. AL39 após incubação em diferentes concentrações e crioproterores, 
durante período total de 7 dias em temperatura constante (15 ºC). Médias 
seguidas de mesma letra minúscula para concentrações e maiúscula para 
produtos não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 
P= 0,01.
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Figura 2. Porcentagem de sobrevivência de Heterorhabditis sp. AL39 após 
incubação em diferentes períodos e concentrações de etilenoglicol em 
temperatura constante (15º C). 

Figura 3. Porcentagem de sobrevivência de Heterorhabditis sp. AL39 
após incubação em diferentes períodos e concentrações de glicerina em 
temperatura constante (15º C).
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É importante lembrar que o etilenoglicol (EG) ou monoetilenoglicol é 
um álcool de fórmula molecular C2H4(OH)2, obtido a partir da hidrólise 
do óxido de eteno, e vem sendo amplamente empregado como agente 
crioprotetor intracelular. Todavia, a metabolização desse crioprotetor 
gera subprodutos potencialmente tóxicos, como o ácido glicólico e 
oxalato (CASTRO et al., 2011). Dessa forma, investigações posteriores 
devem ser conduzidas a fim de elucidar o possivel efeito desse 
crioprotetor em JIs de Heterorhabditis sp. AL39 e em outros isolados 
de NEPs, tendo em vista sua possivel utilização em métodos de 
criopreservacao destes organismos.

O tratamento que proporcionou maior sobrevivência dos juvenis 
infectivos de Heterorhabditis sp AL39 foi a glicerina a 20% com 
periodo de 120 horas (5 dias) de incubação com 65,71% de juvenis 
viáveis. Esses resultados foram semelhantes ao encontrado por Elsen 
et al. (2007), ao avaliarem a técnica mais apropriada para preservação 
do fitonematoide tropical Radopholus similis, obtendo a viabilidade 
semelhante (58,5%) nos 5 dias de incubação, porém com concetração 
de 5% de glicerol. Ressalta-se que Elsen et al. (2007) incubaram os 
fitonematoides a 26 ºC, enquanto que no presente trabalho, os juvenis 

Figura 4. Porcentagem de sobrevivência de Heterorhabditis sp. AL39 após 
incubação em diferentes períodos e concentrações de polietilenoglicol em 
temperatura constante (15º C).
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foram incubados a 15º C. Nesse sentido, o binômio tempo/temperatura 
de incubação parece ser fator importante na sobrevivência dos 
nematoides, tendo em vista que Popiel e Vasquez (1991) verificaram 
sobrevivência de 89% de Heterorhabditis bacteriophora incubado por 8 
horas em glicerol a 22%, e apenas 5,8% após 48 horas de incubação 
na temperatutra de 25 ºC. Ao comparamos com os resultados desse 
trabalho, fica evidente que a ação do glicerol no corpo do nematoide 
deve ser mais favorável em temperaturas mais baixas, quando o 
metabolismo do nematoide é reduzido. Por outro lado, não menos 
importante é a concentração do crioprotetor, já que nesse mesmo 
trabalho, Popiel e Vasquez (1991)  observaram que a concentração que 
proporcionou a maior sobrevivência de H. bacteriophora a 25 ºC foi o 
glicerol a 16% com 96,5% de sobrevivência.

Estudos com intuito de elucidar a interação entre NEPs e os agentes 
crioprototores são muito importantes, uma vez que como o sucesso 
da técnica de criopreservação depende de uma delicada e complexa 
interação entre importantes variáveis, como aquelas que envolvem 
tanto questões físicas, como o volume da solução de criopreservação e 
as taxas de resfriamento. Além disso, para reduzir ou evitar as injúrias 
induzidas pelas baixas temperaturas é essencial a adição de substâncias 
que proporcionem uma crioproteção celular e tecidual durante a redução 
da temperatura. Essas substâncias, conhecidas como crioprotetores 
são fundamentais para o sucesso da criopreservação (CASTRO et al., 
2011).

Embora os crioptotetores sejam absolutamente necessários e 
amplamente utilizados nos protocolos de criopreservação, os 
mecanismos que conferem proteção ao material biológico, bem 
como a toxicidade e a metabolização celular destes agentes não são 
completamente esclarecidos e abordados na literatura. (CASTRO 
et al., 2011). Dessa forma, diante dos resultados expostos, novos 
estudos serão necessários para determinar com maior segurança a 
metodolologia mais adequada de incubação dos NEPs tropicais, com 
objetivo de selecionar a melhor temperatura de incubação mediante a 
taxa de absorção dos crioprotetores etilenoglicol e glicerol.
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Uma importante característica sobre a preservação de nematoides 
(em criogenia ou não) é a qualidade da linhagem visando a produção 
em larga escala, isto é, em formulações comerciais. Obviamente, a 
tolerância do nematoide pré-adaptado a condições de stress é maior 
do que a tolerância deste sem adaptação. Nesse sentido, Kung et 
al. (1991) e Patel et al. (1997) estudaram a sobrevivência de quatro 
espécies de Steinernema sob a desidratação rápida e lenta. Os seus 
resultados indicam que S. carpocapsae sobreviveu dessecação melhor 
do que S. feltiae, S. glaseri ou S. riobrave. Esses autores verificaram 
aumento dos níveis de trealose em JIs de S. feltiae após a pré-
incubação a 97% de umidade relativa durante três dias (23° C), sendo 
estas as condições similares aquelas utilizadas no presente estudo. 
Outro aspecto positivo da pré-incubação é adaptação das linhagens, 
antes de formulação, dos JIs em níveis inferiores a atividade de 
água dos potenciais contaminantes a fim de inibir o crescimento dos 
microrganismos. (NIMKINGRAT et al., 2013). 

A técnica de preservação é outro componente que deve ser levado 
em consideração. Nesse sentido, Irdani, Scotto e Roversi (2006) 
descrevem um relativamente novo processo para a manutenção de 
uma coleção de culturas de nematoides a -140 °C (ultrafreezer) 
evita a necessidade do nitrogênio líquido e minimiza o risco de 
contaminação dos frascos que podem ser de manejados de forma 
inadequada. O preservante etilenoglicol foi utilizado como crioprotector 
em um protocolo rápido de resfriamento. Todos os isolados de 
Bursaphelenchus foram criopreservados com resultados similares 
utilizando o produto na conentração de 25%. As taxas de sobrevivência 
de Bursaphelenchus eremus durante quatro horas, seis dias, um, dois 
ou seis meses após o congelamento foram elevadas (média de 79,9%). 
A taxa de sobrevivência também foi avaliada para outras três espécies 
de Bursaphelenchus (B. xylophilus, B. mucronatus e B. thailandae) e 
as percentagens resultantes foram sempre maiores do que os valores 
previamente relatados, onde foram empregados os protocolos lentos de 
criopreservação. Linhagens de B. eremus e B. xylophilus apresentaram 
diferenças significantes na sobrevivência em relação a outras espécies. 
Em alguns casos, houve uma forte variação na sobrevivência dos 
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isolados da mesma espécie. Isso pode ser devido a diferenças entre 
isolados, embora uma considerável variação também foi observada 
entre lotes de um mesmo isolado. Supõe-se que a variabilidade 
percentagem neste estudo pode ser devido a uma condição pré-cultura 
de criopreservação tal como a idade do inóculo e, talvez, a densidade 
dos JIs. 

Conclusão

Os crioptotetores glicerol e etilenoglicol na concentração de 20%(v/v) 
são potenciais produtos a serem usados em metodologias de 
criopreservação de nematoides entomopatogênicos, tanto em técnicas 
de resfriamento lentas como as rápidas, a exemplo da vitrificação.
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