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RESUMO 

 A soja responde por uma receita cambial direta para o Brasil de mais de 

sete bilhões de dólares anuais, sendo que um dos principais fatores que limitam a 

obtenção de mais rendimentos são as patologias, alcançando um prejuízo anual 

de 15% a 20% da produção. As principais patologias que causam risco à safra de 

soja são: a ferrugem asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi , e o 

oídio, causado pelo fungo  Microsphaera diffusa. 

 A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma técnica com excelente 

resolução para visualização de imagens, como também pode fazer a microanálise 

(EDS) dos elementos químicos presentes no material em observação. 

 Este trabalho tem como objetivo utilizar a técnica de Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) e microanálise (EDS) para analisar o comportamento dos 

elementos presentes em amostras de soja sadias e infectadas por ferrugem 

asiática e por oídio.  

 A partir dos resultados obtidos, verificou-se que nas folhas de soja onde 

apresentavam uma alta concentração do elemento silício (Si), os fungos não 

conseguiram infectá-las. E nas folhas de soja onde apresentavam uma pequena 

concentração de silício, foram encontrados focos da ferrugem asiática e do oídio. 

Acreditamos que o silício tem uma grande importância na proteção das folhas de 

soja contra esses fungos.  

 

Palavras-chave: microscópio eletrônico de varredura (MEV), EDS, ferrugem 

asiática, oídio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio é uma atividade de grande importância em nosso 

país. Em muitas cidades o setor representa a base total da economia, onde 

pequenos produtores, colhedores e demais trabalhadores rurais movimentam a 

indústria e comércio regionais com a aquisição de implementos. Também é 

responsável pela grande exportação de soja, que hoje é muito importante para 

agricultura do Brasil.  

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma planta originária do 

Sudoeste de Ásia e cultivada na China, Japão e Coreia, há milênios. Pode-se 

verificar que hoje a soja é o 4º grão mais produzido no mundo, atrás do milho, 

trigo e arroz.  Foi introduzida no Brasil em 1908, por imigrantes japoneses, 

inicialmente em São Paulo, chegando ao Paraná em meados dos anos 50. 

Somente no final de década de 60, que a soja estabeleceu como cultura 

economicamente importante para o Brasil, a partir disso teve um crescimento muito 

acentuado de sua produtividade, chegando ser hoje a cultura mais importante do 

agronegócio  brasileiro. 

 

O Brasil detém hoje 21,39% da produção mundial de soja, 

chegando a ser hoje o segundo maior produtor mundial de soja, perdendo apenas 

para os Estados Unidos que detém 43,80% da produção mundial de soja. O 

estado do Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil, perdendo apenas 

para o estado do Mato Grosso. Muitos fatores contribuíram para que a soja se 

estabelecesse no Brasil, como, o clima ideal para o cultivo, incentivos fiscais, 

mercado internacional em alta, substituição de gorduras animais por óleos 

vegetais, além do estabelecimento de redes de pesquisa de soja, como a 

EMBRAPA – Soja em Londrina. 
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Entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos 

rendimentos em soja estão as patologias. Aproximadamente 40 patologias 

causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus já foram identificados no 

Brasil. Esse número continua aumentando com a expansão da soja para novas 

áreas e como conseqüência da monocultura. A importância econômica de cada 

patologia varia de ano para ano e de região para região, dependendo das 

condições climáticas de cada safra. As perdas anuais de produção por patologias 

são estimadas em cerca de 15% a 20%, entretanto, algumas doenças podem 

ocasionar perdas de quase 100%.  

 

A ferrugem asiática e o oídio são causados respectivamente pelos 

fungos Phakopsora pachyrhizi e Microsphaera diffusa. Essas patologias são 

responsáveis por um grande prejuízo para as safras de soja do Brasil. 

 

Este trabalho teve como objetivo utilizar a técnica de microscopia 

eletrônica de varredura para analisar o comportamento químico dos elementos 

presentes em folhas de soja sadias e infectadas por ferrugem asiática e por oídio. 

Esta técnica foi utilizada por ser multielementar e simultânea na identificação dos 

elementos e possui uma excelente resolução para visualização de imagens. 
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2 FITOPATOLOGIA 

 

2.1 Ferrugem Asiática 

 

A ferrugem asiática é causada pelo fungo Phakopsora pachyrhi. 

Foi constatada pela primeira vez no Estado do Paraná, em 26 de maio de 2001. 

Na safra 2001/02 apresentou grande expansão atingindo os seguintes estados: 

RS, SC, PR, SP, MG, MS, MT e GO. Já na safra 2002/03, foi identificada em 

praticamente todas as regiões produtoras de soja. A disseminação da ferrugem é 

feita principalmente através da dispersão dos uredosporos pelo vento. A 

temperatura ótima para o seu desenvolvimento varia entre 18°C a 28°C. Em 

condições idéias para ferrugem, as perdas na produtividade podem variar de 10% 

a 80%. 

 

Os principais sintomas da ferrugem são observados nas folhas. 

Normalmente, a doença se inicia pelas folhas localizadas nas partes baixas da 

planta. Os primeiros sintomas são caracterizados por minúsculos pontos escuros 

(no máximo 1mm de diâmetro), no tecido sadio da folha, com coloração 

esverdeada à cinza-esverdeada (figura 1). Na face inferior das folhas podem ser 

observadas saliências que correspondem a estruturas de frutificação do fungo 

(urédias). A presença de água na superfície da folha é um fator essencial para o 

início do processo de infecção pelo fungo, sendo necessário um mínimo de seis 

horas de molhamento foliar. 

 

Figura 1- Folhas de soja infectada com ferrugem asiática. 
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Os principais métodos de controle da ferrugem são: rotação de 

culturas,  aplicação de fungicidas e o uso de plantas modificadas geneticamente. 

A EMBRAPA – Soja estuda genótipos de soja que apresentam reação de 

resistência parcial a ferrugem, ou seja, o fungo inocula a folha, mas não ocorre a 

esporulação. 

 

2.2 Oídio 

 

O Oídio é causado pelo fungo Microsphaera diffusa, é uma 

doença que, a partir da safra 1996/97, tem apresentado severa incidência em 

diversas cultivares em todas as regiões produtoras, desde os Cerrados ao Rio 

Grande do Sul. As lavouras mais atingidas podem ter perdas de rendimento de até 

40%. 

 

O sintoma é expresso pela presença do fungo nas partes 

atacadas e por uma cobertura representada por uma fina camada de micélio e 

esporos (conídios) pulverulentos que podem ser pequenos pontos brancos ou 

cobrir toda a parte aérea da planta, com menor severidade nas vagens. Nas 

folhas, com o passar dos dias, a coloração branca do fungo muda para castanho-

acinzentada (figura 2), dando a aparência de sujeira em ambas as faces. Sob 

condição de infecção severa, a cobertura de micélio e a frutificação do fungo, além 

do dano direto ao tecido das plantas, diminuem a fotossíntese. 
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Figura 2 - Folha de soja infectada com oídio. 
 

 

Os principais métodos de controle do Oídio são: uso de cultivares 

resistentes a doença e aplicação de fungicidas. 
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3 MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA (MEV) 

 

Em 1897, Thompson demonstrou a existência de elétrons. Logo 

no início do século XX, foi constatado que um feixe eletrônico pode ser defletido 

por um campo magnético. Essas descobertas levaram ao desenvolvimento de 

lentes eletromagnéticas por  Busch em 1926. Já em 1924, de Broglie havia 

proposto que os elétrons tinham um comprimento de onda muito curto. Este 

conceito foi demonstrado por Davisson e Germer em 1927. Stintzing, em 1929, 

elaborou uma descrição teórica do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). A 

demonstração da teoria do MEV deu-se em 1935, por Knoll, mas foi Ardenne 

quem construiu a primeira unidade em 1938. A produção comercial do MEV só foi 

iniciada em 1965 pela Cambridge Instrument Co., Ltd.(EUA). 

 

O MEV apresenta uma excelente resolução espacial, na ordem de 

2 a 5 nm, permitindo a análise de superfícies regulares e irregulares com grande 

nitidez e também faz análise dos elementos (microanálise).  

 

O princípio básico de funcionamento do microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) e do microscópio ótico de luz refletida são semelhantes. No 

microscópio ótico, a fonte de iluminação é a luz visível (comprimento de onda 

entre 3.900 Å a 7.000 Å), que é colimada através de uma lente de materiais 

dielétricos (vidros óticos). Essa luz colimada incide na superfície da amostra, sofre 

reflexão e atravessa as lentes objetiva e ocular, formando uma imagem ampliada 

da superfície da amostra. No MEV, a fonte de “iluminação” é o feixe de elétrons 

(comprimento de onda entre 0,07 Å a 0,5 Å), que é colimado por uma lente 

magnética. Esse feixe colimado incide na superfície da amostra e um detector 

capta os feixes dos elétrons “refletidos” para formar uma imagem da superfície da 

amostra ampliada em Milhares de vezes.  
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O microscópio eletrônico de varredura é um instrumento poderoso 

que permite observar a área da superfície de um substrato dentro de uma escala 

de 1 cm2 a 1 µm2. Isto corresponde a um aumento de 10 a 100.000 vezes. Com o 

auxílio do microscópio eletrônico, por exemplo, é possível observar uma superfície 

rugosa através do contraste de relevo, as diferentes fases na região estudada e 

estimar o tamanho das mesmas; portanto, o MEV permite observar e caracterizar 

materiais orgânicos e inorgânicos heterogêneos. 

 

3.1 Componentes do MEV 

 

O MEV, conforme pode ser visto na Fig. 3, consiste basicamente 

da coluna ótico-eletrônica (canhão de elétrons e sistema de colimação), da 

unidade de varredura, da câmara de amostra, do sistema de detectores e do 

sistema de visualização da imagem. 

 

Figura 3 – Esquema de um Microscópio Eletrônico de Varredura. 
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O canhão de elétrons é usado para a produção do feixe de 

elétrons com energia e quantidade suficiente para ser captado pelos detectores. 

Esse feixe eletrônico é então colimado por várias lentes eletromagnéticas, cuja 

finalidade é produzir um feixe de elétrons focado com um pequeno diâmetro numa 

determinada região da amostra. 

 

3.2 Coluna Ótico-Eletrônica  

 

Na coluna ótico-eletrônica ficam localizados o canhão de elétrons, 

que gera os elétrons primários, as lentes condensadoras, que colimam o feixe de 

elétrons primários, e as bobinas que promovem a deflexão do feixe de elétrons 

primários no sentido horizontal e vertical sobre uma dada região da amostra. Toda 

a coluna deve estar sob vácuo durante a emissão do feixe de elétrons primários.  

 

3.2.1 Canhão de Elétrons 

 

O canhão de elétrons é o conjunto de componentes cuja finalidade 

é a produção dos elétrons e a sua aceleração para o interior da coluna. Este feixe 

de elétrons deve ser estável e com intensidade suficiente para que ao atingir a 

amostra possa produzir um bom sinal. O diâmetro do feixe produzido diretamente 

pelo canhão de elétrons é muito grosseiro para produzir uma boa imagem em 

grandes aumentos e por isso precisa ser reduzido pelas condensadoras (lentes 

eletromagnéticas). O MEV é capaz de produzir um feixe de elétrons que ao atingir 

a amostra tenha um diâmetro da ordem de 10 nm e que ainda possua corrente 

suficiente para formar uma imagem com boa resolução. 

 

Vários tipos de canhão de elétrons são usados nos microscópios 

variando assim a quantidade de corrente que as mesmas podem produzir, o 

tamanho da fonte, a estabilidade do feixe produzido e o tempo de vida da fonte. O 
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modelo mais usado é formado por três componentes (tipo triodo): um filamento de 

tungstênio, que serve como cátodo, o cilindro de Wehnelt e o ânodo, conforme 

pode ser visto na Fig. 4. 

 

O filamento de tungstênio tem seu funcionamento baseado no 

efeito termoiônico de emissão dos elétrons. A emissão termoiônica dos elétrons 

pelo filamento ocorre quando é fornecido calor suficiente ao mesmo e os elétrons 

podem ultrapassar a barreira de energia para escapar do material. 

 

 

Figura 4 – Diagrama esquemático do canhão de elétrons tipo triodo. 

 
 

O filamento de tungstênio é aquecido resistivamente pela fonte, 

cuja voltagem, na maioria dos casos, varia entre 200 V e 30 KV. Durante a 

operação o filamento é mantido num potencial altamente negativo, pela fonte de 

alta voltagem, e os elétrons são emitidos pelo filamento aquecido em todas as 
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direções. Envolvendo o filamento há o cilindro de Wehnelt ou grade catódica. Essa 

grade catódica funciona como um eletrodo adicional de controle e é polarizada 

negativamente por cerca de 500 V, através de uma resistência variável, em 

relação ao filamento. O cilindro de Wehnelt atua no sentido de focar os elétrons 

emitidos pelo filamento para dentro do canhão e controlar a quantidade de 

elétrons emitidos pelo filamento. Abaixo do conjunto de filamento/cilindro de 

Wehnelt se encontra um outro componente polar, o ânodo. 

 

Os elétrons emitidos pelo filamento são repelidos pela polarização 

negativa da grade catódica, passando pelo orifício central existente na mesma, e 

são então acelerados para dentro da coluna do MEV, devido a diferença de 

potencial (ddp) entre a voltagem aplicada no filamento e o ânodo (terra). 

 

O cilindro de Wehnelt e o ânodo funcionam como um sistema de 

lentes eletrostáticas. O resultado é a produção de um feixe de elétrons com um 

pequeno diâmetro focalizado num ponto chamado de entrecruzamento 

(“crossover”), próximo ao orifício do ânodo. Na realidade é o ponto de 

entrecruzamento, e não o filamento, que é usado como a fonte de elétrons para as 

lentes eletromagnéticas. 

 

3.2.2 Características das Fontes  

 

Para que uma fonte de elétrons seja considerada uma boa fonte, 

alguns parâmetros de desempenho devem ser considerados: densidade de 

corrente, brilho, tempo de vida, tamanho e estabilidade da fonte. O feixe eletrônico 

é frequentemente caracterizado pela densidade de corrente, que é a medida de 

corrente, dividida pela área. 
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2( / 2)

b
b

i
J

d
=       (1) 

onde bJ  é a densidade de corrente, bi é a corrente do feixe de elétrons e 2( / 2)d  

é a área do feixe de elétrons. 

 

O brilho (β) é um parâmetro muito importante para caracterizar o 

desempenho de uma fonte, que é a medida da corrente, dividida pela área, 

multiplicada pelo ângulo sólido. 

 

2 2 2

4 bi

d


 
=       (2) 

onde   é o brilho, bi é a corrente do feixe de elétrons, d o seu diâmetro e   o 

espalhamento angular. 

 

3.3 Sistema de Lentes 

 

O objetivo do sistema de lentes do MEV, situado logo abaixo do 

canhão de elétrons, é o de colimar a imagem do “crossover” para um tamanho 

final de 1 nm a 1µm ao atingir a amostra. Isto representa uma colimação da ordem 

de 10.000 vezes. 

 

Os elétrons podem ser focados pela ação de um campo 

eletrostático ou de um campo magnético. A primeira focagem dos elétrons dentro 

do canhão e que resultou no “crossover” é realizada pela ação de um campo 

eletrostático. As demais lentes dentro da coluna são lentes eletromagnéticas. 

 

A lente eletromagnética consiste num cilindro de ferro com um furo 

central através do qual passa o eixo ótico eletrônico do microscópio. No interior do 



 

LFNATEC - Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 19, n. 01, julho 2015.  

 

16 

cilindro, e envolvendo o eixo ótico existem muitas bobinas de cobre (Fig. 5) 

através da qual circula uma corrente quando a lente está em operação. Esta 

configuração cria um campo magnético homogêneo no centro do cilindro com o 

campo magnético na direção norte - sul. 

 

 

 

 

Figura 5 – Diagrama esquemático de uma lente eletromagnética. 

 

 

Na parte central da lente existe uma fenda no cilindro de Fe de tal 

modo a modificar o campo magnético e desviar os elétrons do feixe que se 

encontram fora do eixo ótico.  

 

A deflexão do feixe de elétrons irá depender também da energia 

dos elétrons do feixe e da intensidade do campo magnético. Quanto menor a 

energia dos elétrons, maior será a deflexão do feixe e quanto maior a intensidade 
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da corrente nas bobinas de cobre, mais intenso será o campo magnético e maior 

será a deflexão do feixe de elétrons. Abaixo estão descritos as lentes 

eletromagnéticas utilizadas no MEV. 

 

Lentes Condensadoras 

 

A maioria dos microscópios é equipado com duas lentes 

condensadoras, cuja função é colimar o feixe eletrônico. Conforme descrito 

anteriormente, quanto maior a corrente que flui pelas condensadoras, menor o 

tamanho final do feixe eletrônico e consequentemente menor a corrente do feixe 

que atinge a amostra. As condensadoras são normalmente refrigeradas ao ar, pois 

são lentes mais fracas e o calor por elas gerado devido a passagem de corrente é 

facilmente dissipado. 

 

Lente Objetiva 

 

A última lente da coluna é a objetiva, cujo principal papel é focar a 

imagem variando a distância focal do feixe eletrônico ao longo do eixo ótico da 

coluna. Como a lente objetiva é a lente mais potente do MEV, com uma intensa 

corrente fluindo através de suas bobinas, ela normalmente precisa ser refrigerada. 

 

3.4 Formação da Imagem 

 

A versatilidade do MEV e micro-análise de raios-X são 

provenientes da grande variedade de medidas que pode ser feita devido às 

diversas interações que a amostra sofre com o feixe de elétrons. O feixe de 

elétrons de alta energia (5 a 40 keV) interage com a matéria de modo complexo, 

dependendo da energia do feixe de elétrons incidente (ou elétrons primários (EP)), 

da forma como acontecem as primeiras colisões do feixe com a matéria, e 
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também da distribuição dos átomos dos elementos que constituem a matéria. O 

resultado da interação dos elétrons com a matéria, é o espalhamento, que pode 

ser elástico ou inelástico. 

 

No espalhamento elástico, o feixe de elétrons incidente colide com 

os núcleos dos átomos que constituem a matéria e muda de direção sem alterar a 

energia cinética dos elétrons. O espalhamento elástico é o responsável pelo 

fenômeno de elétrons retro-espalhados (backscattering electrons – BSE) que 

forma um importante sinal para a formação da imagem no MEV. 

 

No espalhamento inelástico, o feixe de elétrons primários colide 

com os elétrons dos átomos que constituem o substrato, resultando numa 

transferência de energia do feixe de elétrons primários aos átomos do substrato. 

Nessa transferência, os átomos do substrato tornam-se excitados e instáveis e ao 

retornar ao seu estado fundamental, ocorre a liberação de energia sob a forma de 

emissão de radiação ou elétrons: elétrons secundários (SE), elétrons Auger (AE), 

raios X característicos (XR) e contínuos, cátodo luminescente (CL), elétron 

absorvido (SC), e corrente induzida pelo feixe eletrônico (EBIC). 

 

A Figura 6 mostra em detalhe a profundidade das interações do 

feixe de elétrons com a amostra e as radiações geradas como resultante do 

espalhamento. 
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Figura 6 - Representação esquemática da interação dos elétrons com a matéria e 

a profundidade de interação na amostra. 

 

A imagem no MEV pode ser obtida através dos diferentes tipos de 

sinais produzidos pela interação elétron–matéria. Para cada tipo de radiação 

utilizada, podemos obter diferentes informações sobre a superfície da amostra, 

tais como, morfologia, composição química, fases, etc. 

 

Normalmente, no MEV comercial são acoplados detectores para 

captar também as radiações de BSE, SE e raios-X. 

 

Para este trabalho apenas as interações descritas a seguir são 

relevantes para a formação das imagens. 
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3.4.1 Elétrons Retro-Espalhados (BSE) 

 

Os elétrons retro-espalhados possuem as seguintes 

características: têm a mesma energia que a dos elétrons primários (5 a 40 keV), 

resolução entre 0,1 a 1 µm, profundidade de informação na amostra entre 0,1 a 1 

µm, e dependem da energia dos elétrons primários. São utilizados para obter 

informações sobre: topografia, composição química (qualitativo), orientação 

cristalográfica, campos magnéticos internos, etc. 

 

O coeficiente dos elétrons retro-espalhados η indica o contraste da 

imagem, que é definida por: 

 

BSE BSE

B B

i

i





= =      (3) 

onde ηBSE é o número de elétrons retro-espalhados, ηB é o número de elétrons 

incidentes, e em função da corrente, iB é a corrente do feixe incidente na amostra, 

e iSBE a corrente do elétron retro-espalhado passando pela amostra. 

 

O coeficiente η é proporcional ao número atômico Z dos 

elementos que constituem o substrato, sendo que, quanto maior o valor de η, 

maior é o contraste. 

 

3.4.2 Elétrons Secundários (SE) 

 

Elétrons secundários são elétrons ejetados de átomos da amostra 

devido a interações inelásticas dos elétrons energéticos do feixe primário com 

elétrons pouco energéticos da amostra. Os elétrons secundários possuem as 

seguintes características: uma energia menor do que os elétrons primários (< 5 

keV), uma resolução entre 5 a 20 nm, a profundidade de informação na amostra 
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está entre 1 a 10 nm (obtém apenas informação superficial). São utilizados para 

obter informações sobre: topografia da superfície, imagem de aspecto 

tridimensional, etc. 

 

A probabilidade P de escape dos elétrons secundários na amostra 

decresce exponencialmente com a profundidade através da seguinte relação: 

 

~
d

P e 
−

      (4) 

onde d é a profundidade e   é o comprimento de onda. 

 

3.5 Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Para determinar a composição química, dos materiais, 

principalmente o Ge usado na dopagem, usa-se a técnica de espectrometria de 

energia dispersiva (EDS). No EDS, os raios-X emitidos pela amostra são captados 

por um detector de estado sólido (cristais de silício dopados com lítio e boro) e a 

sensibilidade de detecção dos raios-X depende da mobilidade do dopante Li no 

detector. Portanto, o detector é mantido em nitrogênio líquido, para melhorar a 

mobilidade do Li. 

 

Para se obter informações da composição química dos elementos 

químicos contidos na amostra, utilizam-se os raios-X característicos emitidos de 

cada elemento, resultante da interação entre os elétrons primários e os elétrons 

dos átomos dos elementos da amostra. Os átomos são formados pelo núcleo e 

várias camadas concêntricas (K, L, M, N, O, P e Q), onde estão em órbita os 

elétrons. Cada camada é dividida em vários níveis de energia. Por exemplo, a 

camada K tem um nível de energia, a camada L tem 3 níveis de energia (LI, LII, 

LIII) e a camada M tem cinco níveis de energia (MI, MII, MIII, MIV, MV). 
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Quando os elétrons primários colidem com o elétron da camada K, 

retiram-no da sua órbita produzindo uma vacância na camada K. Como 

conseqüência, outro elétron de uma camada externa pode ocupar a vacância, 

resultando na emissão dos raios-X característicos, conforme mostra a Figura 7. 

Para cada elemento existe um espectro de raios-X característico e há uma relação 

entre o comprimento de onda ( λ) e seu número atômico (Z). 

 

 

 

Figura 7 - Diagrama esquemático da emissão de raios-X e algumas das possíveis 

transições. 
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Figura 8 - Diagrama dos níveis energéticos para as mais importantes transições. 
Os números máximos de elétrons estão especificados para cada nível e subnível. 

  

A seguir, temos um espectro de raios X de uma folha de soja 

sadia, onde no eixo-x temos os valores das energias e no eixo-y temos os valores 

das contagens, assim podemos entender melhor como os raios X característicos 

de cada elemento são representados em um espectro.  
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Figura 9 – Espectro de raios X de uma folha de soja sadia. 

 

Analisando o espectro da figura 9, podemos ver os picos das 

energias dos raios X característicos de cada elemento. No caso desse espectro, 

temos os elementos: K, Ca, C, O, Na, Mg, Si, P e S. O próprio MEV tem um banco 

de dados com os valores das energias dos raios X característicos de cada 

elemento químico, com isso ele já identifica quais elementos existem na amostra.      

 

3.6 Preparação de Tecidos Vegetais para a MEV 

 

A preparação adequada das amostras é fundamental para que 

sua observação no microscópio eletrônico de varredura seja eficaz. Diversos 

cuidados são essenciais, devido ao fato de que o ambiente de vácuo e a própria 

radiação da amostra pelo feixe de elétrons representam condições adversas, 

especialmente em materiais orgânicos, pois são frágeis e eletricamente isolantes. 

Ao término da preparação, a amostra deve apresentar condições compatíveis com 

a câmara de observação, estar limpa, totalmente desidratada, preservada nas 

suas 3 dimensões e ser resistente ao vácuo. Essa preparação envolve processo 

que serão descritos nos itens abaixo. 
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3.6.1 Fixação 

 

A fixação garante a manutenção das estruturas celulares e 

intracelulares. Pode ser feita por métodos químicos caracterizada pela utilização 

de substâncias químicas que ao reagir com as macromoléculas presentes na 

amostra  estabilizam as mesmas. 

 

3.6.2 Desidratação 

 

Essa etapa tem por objetivo substituir a amostra já fixada por 

etanol, que pode ser utilizado como fluido de transição na secagem pelo método 

do ponto crítico. A água é retirada a partir de lavagens sucessivas com álcool 

etílico em concentrações crescentes até atingir 100%. 

 

3.6.3 Secagem 

 

A secagem da amostra é efetivada pelo método do ponto crítico, 

que consiste no fato de que no ponto crítico o fluido passa do estado líquido para 

o gasoso imperceptivelmente. Esse método tem finalidade de remover o etanol 

usado na desidratação e substituí-lo por gás sem provocar danos na estrutura 

morfológica. A melhor maneira de fazer isto é substituir gradativamente o etanol 

utilizando-se o dióxido de carbono líquido durante o procedimento. 

 

A amostra já fixada e desidratada é colocada na câmara de ponto 

crítico em um pequeno volume de etanol absoluto. Com a câmara isolada é 

injetado CO2 líquido onde a amostra permanece sempre imersa na fase líquida, 

fazendo várias substituições até a remoção total do etanol, sendo que essa troca 

ocorre entre 0ºC a 5ºC. Em seguida a temperatura da câmara é elevada acima da 

temperatura crítica do CO2 ( entre 40ºC a 45ºC). Com o aumento da temperatura e 
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conseqüente conversão das moléculas em gás, devido à energia cinética que 

adquirem, a pressão da câmara aumenta. Assim a medida que aumenta a fase 

gasosa, a densidade da fase líquida diminui. O ponto crítico é alcançado quando 

as fases gasosa e líquida apresentam a mesma densidade e o menisco de 

transição de fases desaparece. Nessa situação, a tensão superficial é igual a zero 

e todo o líquido se converteu em gás. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras utilizadas foram coletadas no campo experimental da 

EMBRAPA – Soja (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária), situado na 

cidade de Londrina no estado do Paraná. Esse vínculo foi realizado devido ao fato 

de ser uma empresa especializada no estudo de soja, com desenvolvimento de 

pesquisas oportunizando o crescimento nessa área. 

 

A soja foi cultivada em casa de vegetação, onde foram isoladas as 

plantas sadias das infectadas pelos fungos. Com isso tem-se um controle de 

qualidade das amostras retiradas para a realização do estudo. 

 

Foram analisadas cultivares de soja sadia suscetível (controle) , soja 

suscetivel a ferrugem e infectada(TAM), soja resistente a ferrugem e infectada (RB), 

e soja resistente ao oídio e infectada (RB2). Com isso podemos analisar se existe 

diferença da concentração dos micronutrientes e estudar a forma da infecção de 

cada espécie fungo. 

 

As amostras foram coletadas, fixadas com glutaraldeido a 2,5% em 

tampão fosfato 0,1M durante 24 horas. Em seguida foram desidratadas em etanol 

50, 80, 90 e 100%, sendo realizadas quatro trocas de 15 minutos para concentração 

de etanol.   

 

Para realizar a analise no MEV as amostras foram secas pelo 

método do ponto critico, onde todo líquido da amostra é evaporado sem que sofra 

modificações na estrutura da mesma. Depois foram cobertas com carbono para 

fazer a microanálise (EDS)  e com ouro para a análise topográfica. 

 

Foi utilizado o MEV FEI Quanta 200, do Laboratório de Microscopia 

e Microanálise da Universidade Estadual de Londrina (LMM – UEL), operando a 
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tensão de 5 a 20 kV para análise morfológica e 20 kV para microanálise. Utilizou-se 

um tempo de 100 segundos para cada microanálise. 

 

 

Figura 10 - Microscópio Eletrônico de Varredura utilizado para fazer as medidas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises desse trabalho foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia  e Microanálise da UEL. Foram analisadas amostras de soja sadias 

(controle), e amostras de soja dos tipos TAM e RB, ambas infectadas por ferrugem 

asiática. Também foram analisadas amostras de soja RB2 que apresentava infecção 

por oídio. As micrografias das figuras 11 a 14 mostram o controle e as lesões 

encontradas nessas folhas. 

 

 

 

 

 

                                                     estômato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Micrografia de uma folha de soja sadia (controle). 

 

Verfica-se que a amostra sadia, não apresenta modificações 

morfológicas em sua estrutura. Pode-se visualizar estômatos, que são estruturas 

encontradas na epiderme das folhas, através das quais ocorre a troca gasosa entre 

a planta e a atmosfera. 
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                                                                                                 conídios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 - Micrografia de uma folha RB2 infectada pelo oídio, fomando uma fina 
camada de esporos (conídios).   

 

 

Figura 13 - Micrografia de uma folha RB infectada por ferrugem, formando uma 
necrose. 



31 

LFNATEC - Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 19, n. 01, julho 2015.  

 

 

 

                               

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                        

                                                                                                      uredosporo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 - Micrografia de uma folha TAM infectada por ferrugem, formando uma 
pústula. 

 

Diante da análise das figuras acima, nota-se que na figura 12 

encontra-se a formação de conídios, nota-se ainda que na figura 13 há formação de 

uma necrose, que é caracterizada pela não esporulação do fungo presente na lesão,  

e na figura 14 temos a formação de uma pústula, que é caracterizada pela 

esporulação do fungo presente na lesão. Nas micrografias das figuras 15 e 16 temos 

respectivamente uma imagem ampliada de um uredosporo  e um conídio. 
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Figura 15 - Uredosporo 
 

 

 

 

Figura 16 - Conídio 
 

 

Um fato interessante foi que em uma folha RB, encontraram-se 

uredosporos e na folha RB2, conídios, sendo que ambos não conseguiram infectá-                                         

-las. Como mostram respectivamente as figuras 17 e 18.  
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 Figura 17 - Folha sadia de uma planta RB infectada por uredosporo. 
 

 

 

 

 

Figura 18 - Folha sadia de uma planta RB2 infectada por conídios. 
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A seguir, a figura 19 mostra um espectro de uma amostra sadia 

(controle), e as figuras 20 e 21 mostram os espectros sobre as lesões RB e TAM de 

ferrugem asiática, em regiões semelhantes a micrografia das figuras 13 e 14 

respectivamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19 - Espectro de raios X da amostra sadia (controle). 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 - Espectro de Raios X de uma amostra RB infectada por ferrugem. 
 

 

    
 

Figura 21 - Espectro de raios X de uma amostra TAM infectada por ferrugem. 
 



35 

LFNATEC - Publicação Técnica do Laboratório de Física Nuclear Aplicada, v. 19, n. 01, julho 2015.  

 

Diante da análise dos espectros acima, nota-se que não existem 

diferenças dos elementos presentes na folha sadia e na folha RB infectada. Porem 

na folha TAM não aparece o elemento potássio (K). 

 

A figura 22 mostra um espectro sobre uma lesão RB2 de oídio, em 

uma região semelhante a micrografia da Figura 12. 

 

 
 

Figura 22 - Espectro de raios X de uma amostra RB2 infectada por oídio. 
 

Comparando o espectro acima com o controle (figura 19), nota-se 

que se diferem apenas nas concentrações dos elementos silício (Si) e cálcio (Ca), 

onde na amostra RB2 a concentração desses elementos é maior. 

 

As figuras 23 e 24 mostram a microanálise das micrografias das 

figuras 17 e 18 respectivamente. 

 

 
 

Figura 23 - Espectro de raios X de uma folha RB onde os uredosporos não 
conseguiram infectá-la. 
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Figura 24 - Espectro de raios X de uma folha RB2 onde os conídios não 
conseguiram infectá-la. 

 

Analisando os espetros acima, notam-se as diferenças dos 

elementos presentes nas folhas de cada tipo quando comparadas com o espectro da 

figura 19, onde na amostra RB não aparecem os elementos potássio (K) e enxofre 

(S), e na amostra RB2 não aparecem os elementos potássio (K), fósforo (P) e 

enxofre (S). A concentração de cálcio (Ca) nas amostras RB e RB2 são maiores do 

que na amostra de controle.  

 

O silício encontra-se significativamente em maior concentração nas 

amostras onde os fungos não conseguiram infectar as folhas do que nas amostras 

onde tem infecção pelos mesmos.   
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6 CONCLUSÕES 

 

 As técnicas de microscopia eletrônica de varredura e microanálise 

(EDS) mostraram-se eficientes na análise de folhas de soja sadias e infectadas por 

ferrugem asiática e oídio, sendo possível observar os uredosporos e os conídios, e 

também a formação das pústulas e a camada de micélio. 

 

Comparando o espectro da folha sadia (controle) com os espectros 

das folhas infectadas, nota-se que na folha TAM não aparece o potássio (K), na 

folha RB2 aparece uma maior concentração dos elementos silício (Si) e cálcio (Ca), 

e na folha RB não existe diferença dos elementos. 

 

Analisando os espectros das folhas RB (figura 23) e RB2 (figura 24) 

onde respectivamente os fungos da ferrugem asiática e do oídio não conseguiram 

infectá-las, percebe-se que existe uma alta concentração de silício (Si) quando 

comparadas com os espectros das folhas (figuras 20 e 22 respectivamente) que 

foram infectadas pelos mesmos fungos.  

 

A EMBRAPA – Soja faz muitas pesquisas com o uso do silício para 

o combate das fitopatologias causadas por fungos. Os estudos indicam que o silício 

atua na folha com a formação de uma barreira física, como também ativa genes para 

a produção de enzimas que são responsáveis pela proteção da planta contra esse 

microorganismo. Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que realmente o 

silício ajuda na proteção das folhas contra os fungos causadores da ferrugem 

asiática e do oídio.  
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