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RESUMO 

 

Espécies do gênero Beauveria são bastante estudadas e apresentam importância no 

controle biológico, são de ocorrência cosmopolita podendo ser isolados de insetos e do 

solo, onde podem subsistir por longo período. A patogenicidade de fungos a artrópodes 

está relacionada à atividade enzimática e variabilidade genética, como também 

condições ambientais favoráveis, podendo ser utilizados no controle de várias ordens de 

insetos de importância econômica. Este trabalho teve como objetivo avaliar linhagens 

do gênero quanto à morfologia, diversidade genética através de marcadores de ISSR e 

análise da seqüência da região ITS1-5.8S-ITS2, como também a ação patogênica e 

viabilidade destas linhagens sobre larvas de Diatraea saccharalis (Fabricius) 

(Lepidoptera: Crambidae), importante praga da cana-de-açúcar, visando novas 

perspectivas para o controle de insetos-praga. A partir dos resultados obtidos foi 

possível verificar que as linhagens apresentam características morfológicas compatíveis 

com as descritas para o gênero, a alta variabilidade genética, bem como ação patogênica 

sobre a broca da cana-de-açúcar, sugerindo que as mesmas possuem potencial para 

serem utilizadas em programas de controle da praga. 

 

 

Palavras-chave: Controle biológico, Beauveria, Diatraea saccharalis, cana-de-açúcar. 
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ABSTRACT 

 

Species of the genus Beauveria are quite studied and they show importance in the 

biological control. They are from cosmopolitan incident and can be isolated from 

insects and soil, where they can subsist for a long period. The pathogenicity of fungi to 

arthropods is related to enzyme activitie and genetic diversity, as well as favorable 

environmental conditions. It can be used in the control of different orders of economic 

importance. The aim this work was to evaluate the strains of the genus such as 

morphology, enzymatic activitie, genetic diversity through the ISSR markers and 

sequence data of region ITS1-5.8S-ITS2, as well as the pathology action and the 

viability of these strains about Diatraea saccharalis larvae (Fabricius) 

(Lepidoptera:Crambidae), important sugar cane plague, giving new perspectives to the 

insect-plague control. As the results were ready it was possible to see that the strains 

have shown compatible morphological characteristics with the ones described for the 

genus, the high genetic variation, as well as for the pathology action to the sugar cane 

borer. Suggesting that both have same potential to be used on crops control programs. 

 

 

KEY-WORDS: Biological control, Beauveria, Diatraea saccharalis, sugar cane. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
      
        Diatraea saccharalis destaca-se como praga que destrói canaviais no Brasil e 

outras localidades do continente americano (SILVA et al., 1997), sendo este um dos 

fatores responsáveis pela redução dos rendimentos agroindustriais.  A cana-de-açúcar é 

de grande importância econômica e social para o Brasil, além da produção de açúcar, é 

matéria prima para a produção do álcool, destacando-se como subproduto o bagaço para 

a produção de papel, ração animal e também geração de energia elétrica (MARQUES et 

al., 2001). 

 Espécies do gênero Beauveria Vuillemin são bastante estudadas e apresentam 

importância, atuando com eficiência no controle integrado insetos-praga. As espécies 

desse gênero que se destacam no controle de insetos são Beauveria bassiana (Bals.) 

Vuill e Beauveria brongniartii (Sacc) Petch. B. bassiana é de ocorrência cosmopolita, 

sendo freqüente tanto sobre insetos quanto em amostras de solo, onde pode subsistir por 

longo tempo como sapróbio. Em condições de laboratório, coloniza mais de 200 

espécies de insetos, sendo que no campo ocorre de forma endozoótica e epizoótica em 

Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, e em ocorrência endozoótica sobre Diptera, 

Heminoptera e Ortoptera (ALVES, 1998). 

 Beauveria bassiana vem sendo estudada com resultados promissores 

confirmando a eficácia deste fungo no controle de pragas de interesse agrícola, como 

Cosmopolitus sordidus, Alabama argillacea, veterinário como Boophilus microplus e 

contra vetores de doenças humanas como o Triatoma infestans (LECUONA, et al., 

2001; CÉSAR-FILHO et al., 2002 ;  LAZZARINI, 2006 ). 

 O gênero Beauveria Vuillemin foi reorganizado em 1912, mas a espécie B. 

bassiana foi descrita pela primeira vez em 1835 por Balsamo com o nome de Botrytis 

bassiana (BENHAM & MIRANDA, 1953). De Hoog (1972) e Samson (1981) baseados 

na mensuração dos conídios e morfologia das fiálides consideram duas espécies deste 

gênero como entomopatogênicas: B. bassiana e B. brongniartti . 

 Sosa Gómez (1998) advertiu que existem casos, onde as espécies B. bassiana e 

B. brongniartii não apresentam diferenças morfológicas, e as referências em relação às 

mesmas devem ser tratadas com cuidado. 
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O estudo qualitativo e quantitativo de caracteres que definem um microrganismo

denomina-se caracterização. Com a caracterização é possível discriminar as diversas 

linhagens através do conhecimento de seus padrões fisiológicos, morfológicos e 

genéticos. Neste contexto, a caracterização também auxilia no processo de 

identificação, quando a espécie não está bem definida (ALVES, 1998). O conhecimento 

de cada um destes aspectos é complementar e define cada organismo. Quanto mais 

detalhados forem os conhecimentos sobre um organismo, maior será a chance de 

realizar a sua identificação satisfatória. A análise de várias características fornece 

suporte para resolver questões geradas pela sistemática clássica na identificação de 

espécies, assim como permite a análise filogenética de gêneros e espécies relacionadas 

(SOSA-GÓMEZ et al., 1998). 

 A caracterização bioquímica permite diferenciar linhagens de acordo com a sua 

atividade enzimática (St. LEGER, 1998). As determinações das atividades enzimáticas 

podem ser realizadas mediante a leitura de halos de degradação em meios de culturas 

sólidos ou avaliações indiretas em filtrados de meios líquidos, sempre utilizando 

reações específicas para determinar atividade de cada enzima. No entanto, as diferenças 

de atividade geralmente não permitem um agrupamento taxonômico dos isolados e, 

raramente, serão relacionados com outros critérios de diferenciação. 

 Antes do advento dos marcadores moleculares, a caracterização de isolados 

fúngicos era restrita principalmente aos marcadores morfológicos. A caracterização 

morfológica, embora útil, é bastante limitada devido ao baixo número de caracteres 

possíveis de serem analisados, e da influência dos fatores ambientais sobre estes 

caracteres. 

Avanços na tecnologia molecular mostram grande potencial para rápida detecção 

e identificação de fungos para propósitos médicos, científicos, agrícolas e comerciais. 

Numerosos alvos dentro do genoma de fungos têm sido avaliados em muitos trabalhos 

recentes, usando áreas de seqüência dentro do DNA ribossomal (DRIVER et al., 2000; 

ANDERSON et al., 2001; STENSURD et al., 2005). Estas áreas do genoma incluem as 

regiões 18S, 5.8S e 28S as quais codificam para RNA ribossomal e que tem seqüência  

relativamente conservada de nucleotídeos entre os fungos, também se incluem áreas 

variáveis da seqüência de DNA chamadas ITS (Internal Transcribed Spacer).  

 No início dos anos 80, experimentos demonstraram que genomas de eucariotos 

possuem diferentes classes de seqüências repetidas (SSR), complexas ou mais simples 
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como os microssatélites. As Seqüências Simples Repetidas, que correspondem aos 

microssatélites, são pequenas com 1 a 4 nucleotídeos de comprimento, repetidas em 

tandem em um dado locus e são encontradas nos genomas de eucariotos (FERREIRA & 

GRATAPAGLIA, 1998).  Marcadores baseados em microssatélites têm sido testados 

em fungos, detectando polimorfismo inter e entraespecíficos, auxiliando na 

identificação e caracterização (ENKERLI et al., 2001; BRASILEIRO, et al., 2004). 

 Devido à importância e eficiência dos fungos do gênero Beauveria, no controle 

de pragas, estudos para avaliar a variabilidade inter e intraespecífica são necessários, 

como também conhecer os aspectos morfológicos e fisiológicos, visando solucionar 

problemas de identificação e classificação do gênero e com o intuito, de obter um 

melhor resultado na aplicação destes fungos em programas de manejo integrado, como 

também, seu uso como modelo biológico em outras espécies de fungos no que se refere 

ao conheciemento de fenômenos biológicos e genéticos. O presente trabalho teve como 

objetivos: 

 

• Analisar as estruturas vegetativas e reprodutivas de Beauveria bassiana, B. 

brongniartii, B. effusa e B. amorpha, em cultura, utilizando diferentes meios. 

• Detectar a atividade enzimática de Beauveria bassiana, B. brongniartii, B. 

effusa e B. amorpha em meios de cultura específicos para as enzimas: 

amilases, lipases, proteases e quitinases. 

• Analisar as relações filogenéticas existentes entre as linhagens de Beauveria 

através do sequenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 . 

• Avaliar a variabilidade genética entre as linhagens de Beauveria, através do 

polimorfismo de fragmentos amplificados em regiões de ISSR. 

• Avaliar a patogenicidade de espécies de Beauveria contra Diatraea 

saccharalis, em condições de laboratório. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Considerações sobre o gênero Beauveria Vuillemin 

 

 Dentre os gêneros mais importantes para o controle biológico, encontra-se 

Beauveria, que se destaca por apresentar eficiência no controle biológico de insetos alvo 

e insetos-praga (ONOFRE et al., 2001).  

A espécie-tipo do gênero é Beauveria bassiana (Bals.) Vuill foi descrita pela 

primeira vez em 1853 por Balsamo com o nome Botrytis bassiana, quando o mesmo 

demonstrou que a doença chamada “Muscardine” branca sobre Bombyx mori, o bicho-

da-seda, era causada por um fungo. Após muitos estudos realizados, verificou-se que as 

características não eram de Botrytis. Em 1912, Vuillemin reestudou o fungo e criou a 

espécie Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (BENHAM & MIRANDA, 1953), 

que permanece assim denominada até os dias atuais. Benham & Miranda (1953) ainda  

consideraram quatro espécies  para o gênero: B. bassiana (Balsamo) Vuillemin, B. 

effusa (Beauverie) Vuillemin, B. densa (link) Picard e B. globulifera (Spegazzini) 

Picard. Os mesmos autores concluíram também que as espécies tinham muitas 

similaridades, sendo todas parasitas de insetos. 

Posteriormente, Macleod (1954) afirmou que o gênero possuía apenas duas 

espécies distintas, que apresentavam micélio branco ou creme com aspecto 

pulverulento, conidióforos distintos, irregularmente agrupados ou em cachos 

verticilados, inflando-se na base e afilando-de com terminação em “Zig-Zag” onde os 

conídios se diferenciam, característica do gênero (BARNETT, 1958). 

 Em 1972, De Hoog reorganizou o gênero e considerou apenas três espécies: B. 

bassiana (Balsamo) Vuillemin, B. brongniarti (=B. tenella) (Saccard) Petch e B. alba 

(Limber) Saccas. 

  Samson (1981) considerou duas espécies para o gênero, levando em 

consideração o poder de agressão aos insetos, B. bassiana e B. brongniartii.  Com base 

nas características morfológicas, diferenciou B. bassiana, por apresentar conidióforos 

formando densos cachos ao longo do eixo hifal, conídios globosos e subglobosos e B. 

brongniartii por apresentar conidióforos escassos raramente formando cachos, conídios 

maiores globosos e elipsóides. No ano seguinte, mais duas espécies novas foram 
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descritas por Samson & Evans (1982): B. velata de conídios verrucosos e B. amorpha 

de conídios lisos. 

 Em trabalho sobre a evolução taxonômica do gênero Beauveria, Mugnai et al 

(1989) reconheceram seis espécies: B. bassiana (Bals.) Vuill, B. brongniartii (Sacc.) 

Petch, B.alba (Limber) Saccas, B. vermicona De Hoog e Evans, B. velata Samson e 

Evans e B. amorpha (Hohnel) Samson e Evans. 

 O gênero Beauveria foi considerado por muitos anos pertencente à divisão 

Deuteromycota, classe Hyphomycetes, ordem Moniliales, família Moniliaceae e não 

apresenta ciclo sexual conhecido, reproduzindo-se por simples divisão mitótica de 

estruturas diferenciadas, os conidióforos, que originam conídios (DALZOTO, 2004).     

 LUNA-ALVES LIMA (1989) verificou a ocorrência de estruturas 

leveduriformes uni e binucleadas tanto em B. bassiana quanto em B. brongniartti. 

Verificou também a conidiogênese de B. bassiana que segue o modelo fialídico 

simpodial, onde um núcleo migra da célula conidiogênica para o primórdio do conídio. 

             A citologia desta espécie foi também estudada por Luna-Alves Lima & Tigano 

(1989) que investigaram a ocorrência das estruturas leveduriformes em meio líquido e 

na hemolinfa de Spodoptera furgiperda e observaram uma grande variação citológica 

dessas estruturas tanto em meio líquido quanto na hemolinfa desse inseto. Citaram que 

as estruturas leveduriformes se formam a partir da germinação dos conídios, 16 horas 

após a inoculação, e que ‘in vitro’ essas estruturas eram uni e binucleadas e na 

hemolinfa do inseto eram maiores uni, bi e multinucleadas. 

Paccola-Meirelles & Azevedo (1991) descreveram um tipo de parassexualidade 

em B. bassiana. Os autores relataram que diplóides não são isolados, mas os 

recombinantes haplóides são diretamente formados do heterocário entre as linhagens 

auxotróficas e sugeriram que esse fenômeno se dá devido à ocorrência da parameiose 

descrita anteriormente em outros fungos (SILVEIRA & AZEVEDO, 1987).  

Parassexualidade foi também descrita em B. bassiana via fusão de protoplastos  

(PACCOLA-MEIRELLES & AZEVEDO, 1994)  Bello & Paccola Meirelles (1998) 

realizaram um mapeamento genético do mesmo fungo, utilizando mutantes via 

parassexualidade. 

Paiva et al. (1996) estudaram várias linhagens de B. bassiana preservadas em 

óleo mineral e recém isoladas de insetos e verificaram que todas apresentaram as 

características peculiares da espécie, conídios e estruturas vegetativas uninucleadas. 
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Não encontraram alteração citológica entre as linhagens, o que demonstra um alto grau 

de preservação do genoma desse fungo.  

Os fungos produzem metabólitos tóxicos aos seus hospedeiros que auxiliam 

esses agentes no estabelecimento de infecções em insetos. Esses compostos incluem 

enzimas de vários tipos e moléculas biologicamente ativas; dentre essas, destacam-se os 

depsipeptídios, formados por aminoácidos e hidroxiácidos alternados. As funções 

desses compostos na patogenicidade não são geralmente bem claras, mas incluem a 

dissolução da cutícula do inseto para a indução da doença, supressão do sistema imune, 

interferência com os canais de íons e funções celulares nos hospedeiros. A cutícula 

esclerotizada dos insetos é utilizável de maneira muito limitada pelos fungos em geral, 

mas os entomopatogênicos, que penetram no hospedeiro através da cutícula, 

desenvolveram eficientes enzimas para a degradação dessa camada protetora dos 

insetos, transformando-a em nutrientes. 

 B. bassaiana produz exoenzimas (amilases, lipases, proteases e quitinases) que 

estão envolvidas no processo de penetração do tegumento do hospedeiro e da infecção, 

causando a morte do inseto (BIDOCHKA & KACHATOURIANS, 1990; 

VALADARES-INGLIS & AZEVEDO, 1997). Os metabólitos beauvericina e 

bassianolide agem como um ionóforo citotóxico, existindo estudos que comprovaram 

propriedades inseticidas das mesmas (URTZ & RICE, 2000). 

 Segundo Alves (1998) a infecção por B. bassiana ocorre normalmente via 

tegumento, onde o fungo germina entre 12 a 18 horas, dependendo da presença de 

nutrientes (fontes de carbono, nitrogênio). A penetração tegumentar ocorre devido a 

uma ação mecânica (pressão da hifa que rompe áreas membranosas ou esclerotisadas) e 

enzimática, resultante da produção de enzimas (proteases, quitinases) que facilitam a 

penetração.  

 Enzimas degradadoras de cutícula são os fatores de virulência mais bem 

estudados em fungos entomopatogênicos. A cutícula do inseto é composta pela 

epicutícula e procutícula. A epicutícula é uma fina camada de proteínas recobertas de 

lipídios e esteróis. A procutícula é uma camada espessa composta por uma matriz de 

microfibrilas de quitina circundadas por proteína, sendo que essa composição é que 

confere rigidez ao exoesqueleto do inseto. Esse tegumento constitui uma barreira físico-

químmica altamente eficiente contra a penetração de muitos agentes 

entomopatogênicos. Observações ultra-estruturais sugerem que a degradação enzimática 
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de componentes da cutícula é um importante meio de penetração (ZACHARUK, 1970; 

MURRIN & NOLAN, 1987), além de servir como fonte de nutrientes aos patógenos. 

 Durante a penetração através do tegumento, o patógeno está exposto a diferentes 

condições ambientas. Segundo St. Leger (1994), o fungo responde a essas mudanças 

ambientais iniciando os processos bioquímicos adaptativos e diferenciações em 

estruturas morfológicas específicas. Por exemplo, os tubos germinativos desenvolvem-

se em apressório na superfície da cutícula; já na epicutícula ocorre a formação de 

projeções de infecção; na procutícula ocorre formação de hifas e, por fim, de estruturas 

leveduriformes na hemocele. 

 As proteínas são componentes estruturais predominantes da cutícula de insetos 

(60%) e as proteases liberadas durante as primeiras fases de invasão do entomopatógeno 

estão envolvidas na penetração da cutícula e constituem um importante fator de 

virulência (St. LEGER et al., 1996). A quitina, que compreende 30% da cutícula, é 

envolvida por subunidades de proteínas; desta maneira o pré-tratamento da cutícula com 

proteases aumenta consideravelmente a atividade subseqüente de quitinases 

(SAMSINAKOVA et al., 1971; St LEGER et al., 1986). 

 Gupta et al. (1994) demonstraram a existência de correlação entre os níveis de 

enzimas degradadoras de cutícula (quitinases e proteases tipo-Pr1) produzidas por 

diferentes linhagens de B. bassiana e a virulência para Galleria mellonela e 

Trichoplusia ni. Os autores observaram que altos níveis destas enzimas parecem estar 

relacionados ao menor tempo de mortalidade destes hospedeiros. 

 Urtz & Rice (2000) descreveram uma protease extracelular de B. bassiana 

designada BBP (B. bassiana protease) do tipo serino-protease com atividade 

quimotripsina. Segundo os autores, essa protease tem atividade degradadora de cutícula 

semelhante à observada para proteases tipo-subtilisina (Pr1), embora em cultivo líquido, 

na presença de substrato cuticular, a produção de BBP tenha ocorrido anteriormente a 

de Pr1. 

 Azevedo (1996) relatou uma grande variabilidade genética detectada em B. 

bassiana. Esta variação ocorre na população deste fungo, nos aspectos da 

patogenicidade, morfologia e produção de enzimas, devido à ocorrência da 

parassexualidade, que é a única alternativa de sexo, responsável pela diversidade 

genética nos anamorfos e foi descoberta por Pacola-Meirelles & Azevedo (1991). 
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 A grande variabilidade genética apresentada por espécies do gênero possibilita a 

seleção de linhagens mais eficientes para pragas específicas, podendo atuar de forma 

seletiva preservando populações de insetos não-alvo. Além disso, esses microrganismos 

apresentam alto potencial de disseminação pelo ambiente. Em geral, o bioinseticida é 

capaz de permanecer no ambiente e continuar a causar mortalidade nos insetos em 

gerações subseqüentes, diminuindo a ovoposição, a viabilidade de ovos e aumentando a 

sensibilidade da população a outros agentes biológicos e químicos. Por esses motivos 

esses microrganismos vêm sendo utilizados no biocontrole de pragas, bem como de 

doenças de plantas (ALVES, 1998). 

  

2.2. Beauveria no Controle Microbiano 

 

O controle biológico de artrópodes por entomopatógenos é de ocorrência natural 

e atua como importante regulador de populações. Tem se intensificado nas últimas 

décadas, como forma de manter populações de insetos em equilíbrio no meio ambiente, 

limitando a rápida multiplicação desses insetos, sem causar danos para outros 

organismos. O grande interesse na sua utilização é devido a semelhante ocorrência na 

natureza e por não apresentar os efeitos negativos causados pelos agrotóxicos (ALVES, 

1992; HEADRICK & GOEDEN, 2001; INGLIS et al., 2001). 

 Os fungos entomopatogênicos são as alternativas mais promissoras para o 

controle biológico de insetos-praga, tendo sido testados com sucesso contra diversas 

pragas agrícolas. O desenvolvimento de novas pesquisas nessa área deve ser estimulado, 

visando o aumento na utilização natural de fungos contra insetos de importância 

econômica (LACEY et al., 2001). Dentre os gêneros de fungos mais importantes no 

controle biológico destacam-se Beauveria e Metarhizium, por apresentar extrema 

eficácia no Manejo Integrado de Pragas e eficiência como micoinsetida (MARQUES et 

al., 2000; DEVI et al., 2005). 

 Macleod (1954) relatou que B. bassiana foi o patógeno mais encontrado em 

insetos mortos na natureza. A penetração do fungo no hospedeiro através do sistema 

respiratório e alimentar foi registrada por Broome et al. (1976). A ocorrência de B. 

bassiana sobre diversas pragas sob condições de campo no Brasil foi relatada por Alves 

& Moraes (1998). 
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 As espécies de Beauveria que atacam freqüentemente os insetos são 

diferenciadas por apresentar nas células conidiogênicas dilatação na parte basal, com 

terminação em zigue-zague, que se organizam nos conidióforos, densamente agrupados. 

Os conídios (2-3 x 2-2,5 µm), globosos ou subglobosos, ovóides, cilíndricos, verrugosos 

(De HOOG, 1972; SAMSON & EVANS, 1982; ALVES, 1998). 

Alves (1998) estudou o efeito de B. bassiana sobre D. saccharalis, aplicando um 

elevado potencial de inóculo a temperatura média de 25°C e umidade relativa de 90%, 

em condições de laboratório, verificou que os insetos paravam de se alimentar após 72 

horas, com mortalidade de 100% dos insetos inoculados depois de 96 horas. Este 

mesmo autor relatou que B. bassiana tem condições de colonizar diversas ordens de 

insetos, tanto em laboratório quanto no campo, tendo registrado infecções enzoóticas e 

epizoóticas em Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Diptera, Hymenoptera e 

Orthoptera. 

Alves & Moraes (1998) relataram a ocorrência de B. bassiana sobre diversas 

pragas sob condições de campo. Na Rússia, as pesquisas com B. bassiana iniciaram-se 

com o controle de Leptinotarsa decenlineata, através do formulado Boverin que contém 

6x109 conídios/g, internacionalmente conhecido (ALVES, 1998). Na China, B. bassiana 

foi utilizada para o controle de Ostrinia nubilalis. Os danos causados as plantas foram 

reduzidos de 60% para 2% após cinco anos da implantação do programa de controle 

(HUSSEY & TINSLEY, 1981). Na África esse fungo foi desenvolvido e aplicado como 

micoinseticidas sobre gafanhotos (JARONSKY & GOETTEL, 1997). 

 Neves & Alves (2000) avaliaram 50 linhagens de B. bassiana e M. anisopliae 

isoladas de insetos e do solo. Essas linhagens vêm sendo submetidas a intensos estudos 

de comportmanento e de patogenicidade para o controle microbiano, sob condições de 

laboratório e de campo; os autores verficaram também que algumas dessas linhagens 

podem colonizar artrópodes de diversas ordens.  

Magalhães et al. (2000) relataram que Rhammatocerus schistocercoides é uma 

das espécies de gafanhoto mais danosa à agricultura, atacando plantações e pastagens 

nativas no estado do Mato Grosso. Assinalaram também que B. bassiana CG425 

apresentou alta virulência, infectividade e capacidade de esporulação nesse gafanhoto 

quando submetido a umidades relativas de 53% a 75%. 

Browndridge et al (2001) estudaram a ação de B. bassiana ARSEF201 sobre a 

mosca branca Bemisia argentifolli, demonstrando que após sucessivas passagens do 
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mesmo pela mosca, não apresentou alteração nos genes relacionados à patogencidade, 

sugerindo que os fatores genéticos que controlam a patogenicidade permaneceram 

estáveis. Esses dados sugerem que a linhagem apresenta características adequadas para 

o emprego em controle microbiano. 

Alves et al (2002) demonstraram que estruturas leveduriformes de B. bassiana 

ATCC20872 cultivadas sobre Ágar MacConkey apresentaram virulência sobre D. 

saccharalis e Tetranychus urticae. Os resultados demonstraram que essas estruturas 

quando produzidas sobre meios específicos, funcionam como um inóculo em algumas 

espécies e podem ser importantes em estudos de biologia, patogenicidade e manipulação 

genética desses fungos.  

 Albuquerque et al (2003) avaliaram o efeito de diferentes doses de M. anisopliae 

e B. bassiana na patogenicidade ao cupim Nasutitermes sp (Isoptera: Termitidae), 

importante inseto da cana-de-açúcar em Pernambuco, Brasil. Os resultados indicaram 

que os fungos foram patogênicos para o inseto com mortalidade crescente, em relação 

ao tempo de contato e aumento da densidade de esporos, superior a 90%. 

Tefera & Pringle (2003) investigaram em laboratório os efeitos do método de 

exposição, concentração conidial e temperatura na infecção, mortalidade e esporulação 

de B. bassiana BB-01 sobre larvas do 2º e 3o instar de Chilo partellus (Lepidoptera: 

Pyralidae), importante praga do arroz e do sorgo, principalmente na Ásia e na África. A 

maior mortalidade (89 a 100%) foi obtida a partir das larvas expostas às folhas de 

milho, mergulhadas em suspensão conidial. 

Almeida et al (2005) estudaram a viabilidade e a virulência de B. bassiana 

URM3447 isolado de Castnia licus e reisolado de ovos, larvas e adultos do bicudo-do-

algodoeiro, Anthonomus grandis. O fungo foi aplicado em suspensão aquosa e causou 

mortalidade superior a 90%. Os autores sugeriram que B. bassiana URM3447 

apresentou elevado potencial de controle sobre A. grandis podendo ser empregado no 

controle desta praga. 

Neves & Hirose (2005) enfatizaram que B. bassiana é um agente natural de 

controle da broca-do-café, Hyphotenemus hampei e dentre 61 isolados originários de 

hospedeiros e regiões geográficas diferentes, selecionaram 11 com base na mortalidade 

confirmada (>60%) e maior produção de conídios sobre os adultos mortos. Dentre os 11 

isolados selecionaram sete que poderão ser utilizados em formulações para o controle da 

broca-do-café. 
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Rohde et al (2006) estudaram 99 isolados de B. bassiana e M. anisopliae 

visando o controle do cascudinho, Alphitobius diaperinus, uma das principais pragas 

dos aviários.  Os parâmetros avaliados para a seleção do fungo foram: crescimento 

vegetativo em meio de cultura, produção de conídios na colônia fúngica, arroz e em 

cadáveres de larvas e adultos de A. diaperinus. Verificaram que B. bassiana foi mais 

eficiente do que M. anisopliae e que as larvas foram mais suscetíveis que os adultos. 

Selecionaram B. bassiana UNIOESTE04 por apresentar mortalidade confirmada de 

100% e elevada produção de conídios indicando o mesmo para aplicação em aviários, 

no controle do cascudinho. 

B. brongniartii é encontrada em ocorrência natural sobre a lagarta-do-coqueiro, 

Brassolis sophorae, é menos estudada do que B. bassiana.  

Dolci et al (2006) examinaram a persistência e a eficiência de B. brongniartii 

sobre larvas de Melolontha melolontha, infestadas no campo e verificaram que durante 

dois anos (05/2000 a 05/2002) o fungo persitiu no solo. Os resultados foram 

satisfatórios e os autores segeriram que B. brongniartti pode ser usado como agente 

biocontrolador de M. melolontha. Contudo sugeriram que estudos mais circunstaciados 

fossem realizados. 

Yaginuma et al. (2006) verificaram a virulência de B.brongniartii durante o 

ciclo biológico de Heptophylla picea. Obtiveram 100% de mortalidade sobre os adultos 

numa concentração de 1,0 x 107 conídio/mL num curto tempo letal  médio de 8,4 dias 

para as fêmeas e 7,0 dias para os machos. Os autores obtiveram bons resultados, porém 

sugerem que outros métodos de aplicação sejam incentivados e adicionados testes de 

campo, para melhorar a prática do uso deste fungo no controle de H. picea. 

 

2.3. Cana-de-açúcar e Diatraea saccharalis 

 

 Uma das culturas mais importantes da Região Nordeste do Brasil é a cana-de-

açúcar. As plantações desta monocultura são extensas em grandes áreas dos Estados de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Possui relevante 

importância econômica para o Brasil, pois é a principal matéria-prima para a produção 

de açúcar, álcool combustível, bem como para a produção de bebida destilada. Com 

sub-produtos também importantes para a economia do País, destacando-se o bagaço 



Pires, A. P. D.             Caracterização morfológica, atividade enzimática ...                                                
 

 

24

para produção de papel, ração animal e mais recentemente para co-geração de energia 

elétrica gerando emprego para as regiões de cultivo (FIGUEIRÊDO, 2001; MARQUES 

et al, 2001). 

 Vários fatores interferem no rendimento agroindustrial da cultura, destacando-se 

os fitossanitários. As pragas causam danos irreparáveis, dentre as quais destacam-se a 

broca comum D. saccharalis, as cigarrinhas Mahanarva posticata e M. fimbriolata e a 

broca gigante Castinia licus (LIMA & MARQUES, 1985). D. saccharalis, destaca-se 

como a mais importante praga desta cultura na maioria das regiões canavieiras do País. 

È um inseto de interesse para a indústria do açúcar e do álcool, pois causam danos 

irreversíveis; os adultos colocam os ovos nas folhas da planta e as larvas penetram nos 

colmos pela abertura de galerias, provocando perda de peso, morte das gemas, que 

reduzem a tonelagem por área. 

 Pode-se avaliar os prejuízos através da porcentagem de intensidade de 

infestação, estima-se que para cada 1% de intensidade de infestação 0,14% de cana em 

peso no campo é perdido e cerca de 0,48% de açúcar no processo de extração industrial, 

proporcionando uma grande perda em açúcar e álcool por tonelada processada. O uso de 

agrotóxicos no controle destas pragas não é muito eficiente, pois, atinge apenas adultos, 

necessitando de várias aplicações, em intervalos entre 15 e 20dias, e a utilização de 

aeronaves, com produtos a base de Carbaril, Malation, Finopril e outros. O controle 

biológico, mais econômico, utilizando-se Metarhizium anisopliae  tem apresentado bons 

resultados, com a aplicação de 100 a 200g de esporos por hectare, em pulverizações em 

alto volume na fase inicial de ataque da praga (NOVARETTI et al., 1999; BOTELHO 

& MACEDO, 2002).  

Marques et al (2000) avaliaram a viabilidade e virulência de conídios de B. 

bassiana armazenados por longo tempo em baixas temperaturas sobre D. saccharalis e 

verificaram 100% de viabilidade e elevada virulência sobre o inseto, constatando que o 

armazenamento em freezer é uma forma adequada de conservar conídios puros de B. 

bassiana por cerca de 80 meses. 

 

2.4. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

   

 As técnicas de identificação molecular foram inicialmente utilizadas na 

taxonomia de microrganismos e têm sido intensamente aplicadas em programas de 

melhoramento genético. Um dos objetivos dessa técnica é revelar a variabilidade em 



Pires, A. P. D.             Caracterização morfológica, atividade enzimática ...                                                
 

 

25

nível de DNA e, conseqüentemente, detectar diferenças entre indivíduos (MARQUES et 

al., 2002). 

 A técnica de PCR utiliza a propriedade das DNA polimerases de sintetizar 

moléculas de DNA, usando um molde de DNA utilizando oligonucleotídeos sintéticos 

(primers). Esta técnica causou um enorme impacto na Biologia Molecular, inicialmente, 

e depois em várias outras áreas sendo uma das principais ferramentas para diagnóstico 

de agentes infecciosos de maneira rápida e específica (DESTÉFANO, 2003). 

 Muitos trabalhos científicos que utilizam esta técnica, têm sido publicados desde 

a sua descrição. Estes trabalhos têm permitido avanços significativos nas áreas que 

buscam o entendimento de processos biológicos fundamentais, como em áreas 

aplicadas, dentre as quais a identificação de genótipos, o diagnóstico de doenças, os 

estudos filogenéticos e melhoramento genético de plantas, animais e microrganismos 

(OUELLET & SEIFERT, 1993). A facilidade, rapidez, versatilidade e sensibilidade 

desta técnica tornaram-na uma poderosa ferramenta em estudos genéticos que envolvem 

um grande número de organismos vivos (FERREIRA & GRATTAPAGLIA, 1998). 

Uma ferramenta molecular amplamente utilizado na identificação e 

diferenciação de espécies é o DNA ribossomal (rDNA). Os rDNA dos esucariotos estão 

presentes repetidas vezes, e cada unidade consiste de regiões  codificadas para os genes 

rRNA 18S, 5.8S e 28S, duas seqüências espaçadoras  (ITS1 e ITS2) que separam essas 

regiões. Cada unidade do rDNA é separada por uma seqüência intergênica (IGS). A 

unidade de rDNA apresenta componentes em ordem para diferentes níveis taxonômicos 

(FOULY et al., 1997). 

As regiões do rDNA, (18S e 28S) são muito conservadas e podem ser utilizadas 

para diferenciação em nível de gênero e espécie . Por outro lado, as regiões espaçadoras 

ITS e IGS acumulam mais variabilidade, sendo mais utilizadas na diferenciação de 

espécies ou entre linhagens da mesma espécie (RISTAINO et al., 1998). 

Costa (1999) utilizou os genes 18S e 28S do rDNA, a região espaçadora 18S-

28S e o gene histona H3-1 como marcadores moleculares para efetuar estudos 

taxonômicos em Neurospora spp.. Este estudo permitiu a identificação de isolados deste 

fungo provenientes dos Estados do Maranhão e São Paulo. No mesmo sentido, Nikoh e 

Fukatsu (2000) analisaram dados das seqüências do rDNA mitocondrial e inferiram 

sobre grupos filéticos de Cordyceps, Beauveria, Metarhizium e Paecilomyces. 

 Estudos realizados com isolados de Beauveria spp utilizando análise da região 

ITS1 e ITS2, 5.8S do rDNA e pequenas porções das regiões 18S e 28S permitiram 
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discriminar os isolados, distinguindo-os em B. brongniartii, B. bassiana e B. amorpha 

(WADA et al., 2003). 

 Destéfano et al (2004) analisaram as regiões ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA em 

diferentes espécies de Metarhizium incluindo M. anisopliae, M. album e M. flavoviride 

com o objetivo de se construir primers específicos para a detecção e identificação do 

fungo no interior de larvas infectadas de D.  saccharalis. O sequenciamento da região 

ITS permitiu o desenho de primers específicos para as linhagens de M. anisoplliae var. 

anisopliae do Brasil e da Austrália. 

Por ser a PCR uma técnica simples, pouco tempo após sua descrição, diversos 

pesquisadores estavam aptos a realizar experimentos empregando modificações no 

princípio original, de maneira a expandir consideravelmente a aplicação desta técnica 

(FOSTER et al.,1993). 

 Em trabalhos de amplificação de inter-regiões repetidas os iniciadores de 

microssatélites utilizados são: (AT)n, (CA)n, (CT)n, (GT)n, (TG)n, (ACA)n, (ACC)n, 

(ACG)n, (AGGCT)n, (AGT)n, (ATC)n, (GAC)n, (GTG)n, (GACA)n, (GATA)n, 

(TGTC)n. Sendo, portanto, uma ferramenta bastante eficiente na detecção de 

polimorfismo de DNA na seqüência de nucleotídeos entre os dois sítios de 

microssatélites no genoma fúngico, gerando o que é denominado perfil de ISSR (Inter 

Simple Sequence Repeats) (GUPTA et al., 1994). Os ISSR têm sido usados em estudos 

de diversidade genética ao nível intraespecífico em locais completmentares para 

trinucleotídeo repetidos como o (GTG)5, discriminando Saccharomyces cerevisae 

(BALEIRAS COUTO et al., 1996), leveduras do gênero Rhodosporium (GADANHO et 

al.,  2001), Fusarium solani (BRASILEIRO et al., 2004). 

De Muro et al (2005) utilizaram técnicas baseadas em PCR para investigar a 

diversidade e caracterizar ao nível molecular isolados de Beauveria spp, a análise de 

ITS não detectou variação genética significativa entre os isolados, entretanto ISSR-PCR 

e AFLP foram eficientes mostrando correlação intra-específica com origem geográfica e 

relativa diversidade genética entre os isolados. 

Lima (2005) utilizou primers de microssatélites (GTG)5 e (GACA)4 para avaliar 

a variabilidade genética entre linhagens de Metarhizium e constatou a sensibilidade da 

técnica ao verificar a variabilidade inter e intraespecífica gerada pelos primers, embora 

não tenha sido detectada correlação entre grupos e regiões geográficas. 
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GENÉTICA DE ESPÉCIES DE BEAUVERIA VUILLEMIN 

 

A. P. D. Pires1, E. A. Luna-Alves Lima1, J. L. Azevedo3 

 

Universidade Federal de Pernambuco/UFPE, Centro de Ciências Biológicas, 

Depto. De Micologia, Av. Nelson Chaves S/N. Cidade Universitária, CEP 

50.670-420, Recife, PE, Brasil. 

 
 

RESUMO 
  
Foram analisadas 21 linhagens de B. bassiana, uma B. brongniartii, uma B. alba e uma 

B. effusa referente a morfologia e crescimento em Batata-Dextrose-Ágar (BDA) e 

Sabouraud (SAB), como também a atividade quitinolítica, lipolítica, amilolítica, 

proteolítica, análise molecular através dos iniciadores de microssatélite (GTG)5 e 

(GACA)4 e sequenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2. As análises morfológias, e o 

crescimento em meios diferenciados permitiram evidenciar as características peculiares 

do gênero. Todas linhagens mostraram atividade enzimática nos meios espécifícos 

utilizados. A análise de agrupamento, usando o método UPGMA, com base nas 

distâncias genéticas, dos dois iniciadores para análise de regiões de microssatelite, 

mostrou diversidade inter e intraespecífica. Os marcadores de microssatélite foram 

eficientes em demonstrar a diversidade genética entre as espécies. O iniciador (GACA)4 

foi eficiente para detectar a  variabilidade genética entre as  linhagens de B. bassiana, 

constituindo-se em ferramenta extremamente apropriada, para se distinguir linhagens de 

uma mesma espécie ou de espécies diferentes do mesmo gênero. Não houve correlação 

entre os grupos em relação às regiões geográficas e os hospedeiros. Os resultados 

obtidos mostram a importância do uso de marcadores ISSR e sequenciamento da região 

ITS1-5.8S-ITS2 para diferenciação de espécies e linhagens, associados aos 

conhecimentos morfológicos para a caracterização das mesmas.  

 

Palavras-chave: Beauveria, morfologia, atividade enzimática, ISSR. 
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 CHARACTERIZATION MORPHOLOGIC, ENZYMATIC AND GENETIC 

DIVERSITY OF BEAUVERIA VUILLEMIN SPECIES  

 

 
ABSTRACT 

 
 24 Beauveria Vuill. strains (21 of B. bassiana, one of B. brongniartti, one of B. alba 

and one B. effusa) were analysed related to morphology, growth in Potato-Dextrose-

Agar (BDA) and Sabouraud (SAB) ways, as well as chitinolytic, lipolytic, amilolytic, 

proteolytic activity,  molecular diversity analysis through the microssatelites startes 

(GTG)5 and (GACA)4 and sequence date of ITS1-5.8S-ITS2 region. These analysis 

done in different environments could show peculiar characteristics of the genus. As for 

the enzyme activity it was possible to observe that all the strains have an enzyme 

activity. The analysis of the group together has shown intraspecific and interspecific 

variability, they used an UPGMA method based on the genetic distances of the two 

starters. The microssatelites markers were very efficient on showing the diversity 

among the strains. The starter (GACA)4 was efficient on demonstrating the interspecific 

variability among the strains of B. bassiana. Having an extremely proper tool to 

characterize the genetic variation to the intraspecific and interspecific level. The relation 

among the groups with the geographic regions did no exist. The results gotten show the 

importance of the use of molecular ISSR and sequence data of region ITS1-5.8S-ITS2 

for different species and strains, adding knowledge to the characteristics of the strains 

ones. 

 

KEY WORDS: Beauveria, morphology, enzyme activity, ISSR 
 
 
3Escola Superior  de Agricultura Luiz de Queiroz , Depto. de Genética, Av.: Pádua Dias, 11, CEP 13418-
900, Piracicaba - SP ,  Brasil. 
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1. Introdução 
 
 

Os fungos entomopatogênicos são agentes eficientes para o emprego em 

controle biológico de insetos-praga e são testados com sucesso contra diversas pragas 

agrícolas. O desenvolvimento de novas pesquisas nessa área deve ser estimulado, 

visando se detectar a diversidade natural desses fungos contra os insetos de importância 

econômica (LACEY et al., 2001; AZEVEDO & PIZZIRANI-KLEINER, 2002 

MARQUES et al., 2005) Dentre os gêneros mais importantes no controle biológico 

destacam-se Beauveria Vuillemin e Metarhizium Metschnikoff, por apresentarem 

espécies extremamente eficazes no emprego de Manejo Integrado de Pragas e eficiência 

como micoinsetida (AZEVEDO, 1998; 2001; ALVES & LOPES, 2005, DEVI et al., 

2005; SANTOS Jr. et al., 2006). B. bassiana (Balsamo) Vuillemin é um fungo 

cosmopolita, empregado em controle microbiano de vários insetos-praga que apresenta 

grande variabilidade genética (PACOLA-MEIRELLES & AZEVEDO, 1991), e tem 

complexidade em seu genoma, revelado por meio de ferramentas moleculares e análises 

filogenéticas moleculares tem sido confirmada essa complexidade e divergência entre 

linhagens de uma mesma espécie (LI, et al., 2001: WANG, 2005; FERNANDES et al., 

2006).  

Beauveria bassiana produz exoenzimas (amilases, lipase, quitinases e proteases) 

que estão envolvidas no processo de penetração no tegumento do hospedeiro e da 

infecção, causando a morte do inseto (VALADARES-INGLIS & AZEVEDO, 1997). 

A caracterização morfológica e molecular de linhagens fúngicas auxiliam no 

processo de reconhecimento da espécie, quando esta não está bem estabelecida 

(NEUVÉGLISE et al., 1994). As informações geradas pela caracterização de um fungo 

são complementares e definem cada organismo. Quanto mais detalhado for o 

conhecimento sobre um organismo, maior será a chance de realizar a sua identificação 

satisfatória. A análise de várias características fornece suporte para resolver questões 

geradas pela sistemática clássica na identificação de espécies, assim como a análise 

filogenética de gêneros e espécies relacionadas.  

As técnicas de caracterização molecular foram inicialmente utilizadas na 

taxonomia de microrganismos e têm sido intensamente aplicadas em programas de 

melhoramento genético. O objetivo dessas técnicas é revelar a variabilidade ao nível do 

DNA e, conseqüentemente, detectar diferenças entre indivíduos (MARQUES et al., 
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2002), a fim de que a sua identificação seja adequada e auxiliando no processo de 

manipulação do fungo.  

Análise da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA tem sido utilizada para fins de 

estudos filogenéticos, por ser, muitas vezes, uma região exclusiva para cada espécie e 

com baixas variações dentro do gênero (COOKE et al., 2000). As seqüências dessa 

região têm sido muito utilizadas na detecção e identificação de espécies de Beauveria 

(WANG et al., 2003; STENSRUD et al., 2005). 

As regiões de microssatélite são conhecidas como seqüências simples repetidas 

(SSR – Simple Sequence Repeats) consistem de curtas seqüências (sequence motif) 

contendo de um a quatro nucleotídeos de comprimento que se repetem em tandem, em 

um dado locos distribuído ao longo do genoma. Estas seqüências são encontradas em 

eucariotos e estão distribuídas ao acaso, gerando alto polimorfismo (FENG et al., 2000; 

WANG et al., 2005a). 

O trabalho teve como objetivo analisar as características morfológicas, 

enzimáticas e detectar a variabilidade inter e intraespecífica de Beauveria através do 

polimorfismo de fragmentos amplificados em regiões de ISSR e análise das seqüências 

da região ITS1-5.8S-ITS2. 

 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS: 
 
 
Local de Desenvolvimento do Experimento 
 
 O trabalho foi realizado no Laboratório de Citologia e Genética de Fungos e no 

Laboratório de Biologia Molecular de Fungos, do Departamento de Micologia, do 

Centro de Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco-Recife/PE e no 

Laboratório de Genética João Lúcio de Azevedo, do Instituto de Genética, da ESALQ- 

Piracicaba/SP.   

 
Espécies Fúngicas: 
 
 
           Foram utilizadas no trabalho 21 linhagens de B. bassiana, uma de B. effusa 

(Beauverie) Vuillemin, uma de B.alba (Limber) Saccardo e uma de B. brongniartii 

(Saccardo) Petch, da Micoteca-URM, do Departamento de Micologia da Universidade 

Federal de Pernambuco (Tabela 1). 
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Tabela 1. Espécies de Beauveria, hospedeiro, procedência e ano de estoque. 
 

Espécie No. de 
Acesso* 

Hospedeiro/Substrato Origem  
Geográfica 

Ano 
Registro 

B. bassiana URM2912 Cyclonella sanguinea Paraná 1987 
B. bassiana URM2913 Nezara viridula Paraná 1987 
B. bassiana URM2915 Nezara viridula Paraná 1987 
B. bassiana URM2916 Coleoptera Brasília 1987 
B. bassiana URM2917 Zulia enteriana Minas Gerais 1987 
B. bassiana URM2920 Anticarsia gemmatalis Brasília 1987 
B. bassiana URM2921 Lebia concinna Paraná 1987 
B. bassiana URM2923 Deois flavopicta Paraná 1987 
B. bassiana URM2924 Deois flavopicta Brasília 1987 
B. bassiana URM2926 Malacosoma americana USA 1987 
B. bassiana URM2927 Piezodorus guildinii Paraná 1988 
B. bassiana URM2929 Deois schach Paraná 1988 
B. bassiana URM2930 Euschistus heros Paraná 1988 
B. bassiana URM2933 Nezara viridula Paraná 1988 
B. bassiana URM2935 Hypothenemus hampei São Paulo 1988 
B. bassiana URM4548 Diabrotica speciosa Argentina 1988 
B. bassiana URM4551 Cosmopolites sordidus Pernambuco 1988 
B. bassiana URM4552 Chalcodermus aenus Goiás 1988 
B. bassiana URM4553 Lagria vilosa Goiás 1988 
B. bassiana URM4554 Ceratoma arcuata Goiás 1988 
B. bassiana URM5135 Endofítica Paraná 2002 

B. effusa URM479 Não Informado USA 1955 
B. alba URM3138 Solo Marinho Pernambuco 1960 

B.brongniartii URM5136 Endofítica Paraná 2002 
* Micoteca-URM 
 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA                                              

 

2.1.1. Diâmetro das Colônias e análise das microestruturas 

 

 Para análise das características morfológicas e das microestruturas do material 

fúngico em estudo, foi seguida a metodologia de Luna-Alves Lima (1985) e para análise 

das microestruras, a ténica de cultivo em lâmina de Dalmau (1929).  

 

2.2. ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

  

Obtenção de Quitina: foi obtida a partir do exoesqueleto de camarão, inicialmente para a 

desidratação foi exposto ao sol por sete dias, em seguida moído e peneirado. No 

processo de extração, foi utilizada uma fração em pó do material (diâmetro médio 

0,42mm), seguindo três etapas: desmineralização, desproteinização e despigmentação 
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conforme Canella & Garcia (2001); a atividade quitinolíca foi determinada segundo a 

metodologia modificada de Hankin & Anagnostakis (1975); a lipolítica e a amilolítica 

seguiram o método de Hankin & Anagnostakis (1975) e a proteolítica foi testada por 

meio do emprego de caseína hidrólisadada em Ágar-Leite segundo Sarath et al. (1989).  

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR 

 

2.3.1. Obtenção do Micélio e extração do DNA 

 

Aproximadamente 108 conídios de cada linhagem utilizada, crescida no meio 

BDA, foram suspensos em 1mL de “Tween 80” em tubos com tampa. Este volume foi 

inoculado em frascos de Erlenmeyer de 250ml contendo 100mL de Meio Mínimo 

(AZEVEDO & COSTA,1973) líquido. Após inoculação, os frascos foram mantidos sob 

agitação de 250 rpm a 28ºC por 120 horas. Em seguida, o micélio foi coletado por 

filtração a vácuo e lavado com água destilada autoclavada. Foi determinado o peso 

úmido para a extração do DNA e estocado a - 20ºC. A extração do DNA foi procedida  

conforme descrito por Raeder & Broda (1985). 

 

2.3.2. PCR- Fingerprinting 

Para a análise das ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) foram utilizados os 

primers (GTG)5 e (GACA)4. As reações de amplificação foram preparadas  para um 

volume final de 25µL, contendo tampão (Tris-HCl 20mM pH 8,4; KCl 50mM), 1,5mM 

MgCl2, 0,25mM dNTP, 0,25 pmols do primer, 1,25U Taq DNA polimerase (Invitrogen 

Life Technologies) e 50ng do DNA, utilizando-se o termociclador Techne TC-512 da 

analítica. Os produtos foram separados em gel de agarose 1,4%, a 3 V/cm em tampão de 

corrida Tris-Borato-EDTA (TBE) 0,5X (pH 8,0), foi utilizando marcador de peso 

molecular de 100pb (Invitrogen Life Technologies). O gel foi corado com brometo de 

etídio, visualizado e fotografado sob luz UV. 

 

2.3.3. Seqüenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA                    

As linhagens de Beauveria bassiana URM2912, URM2913, URM2915, 

URM2916, URM2917, URM2920, URM2921, URM2926, URM2929, URM2930, 
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URM2933, URM2935, URM 4548, URM4551, URM4552, URM 5135, B. alba URM 

3138, B. effusa URM479 e B. brongniartti URM5136 foram seqüenciadas usando o 

produto de PCR como molde para a reação de amplificação, usando-se o reagente Big 

Dye Terminator v. 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystem, Foster City, CA).  

           A reação de amplificação foi preparada para um volume final de 50µL, contendo 

tampão (Tris-HCl 20mM pH 8,4; KCl 50mM), 1,5mM MgCl2, 0,25mM dNTP, 0,25 

pmols dos primers ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC) e ITS5  

(GGAAGTAAAAGTCGTAACAA), 1,25U Taq DNA polimerase (Invitrogen Life 

Technologies) e 50ng do DNA, utilizando-se o termociclador Techne TC-512 da 

analítica. O programa de amplificação consistiu de 25 ciclos de 10 segundos à 96oC, 5 

segundos à 50oC e 4 minutos à 60oC. Após os 25 ciclos, o produto foi estocado sob 

refrigeração à 4oC. O fragmento de DNA amplificado foi visualizado em gel de agarose 

a 1% em um transiluminador (SAMBROOK et al., 1989).  Antes do seqüenciamento, os 

produtos de PCR foram purificados utilizando o  Kit de Purificação (Purelink Genomic 

DNA Purification - INVITROGEN), o seqüenciador utilizado foi o Prism ABI 377-18, 

conforme protocolo do fabricante (Perkin-Elmer/Applied Biosystems, Foster City, CA). 

 

2.3.4.Análise das seqüências ITS1-5.8S-ITS2 

 

 A análise das seqüências foi realizada usando o programa de computador Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST, ALTSCHUL et al., 1990). As seqüências das 

linhagens de Beauveria foram submetidas a uma busca por similaridade no GenBank 

(National Center of Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov)  O 

alinhamento comparativo com seqüências similares encontradas no GenBank foi 

realizado com o auxílio do programa CLUSTALX (THOMPSON et al., 1997).  A 

análise filogenética foi realizada usando o programa TREECON (version 1.3b, VAN 

DE PEER & DE WACHTER, 1994) e o software PHYLIP. A árvore filogenética foi 

construída usando o coeficiente de distância Galtier and Gouy (1995) no método de 

união de ramos vizinhos (SAITOU & NEI, 1987) do programa TREECON. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. ANÁLISES MORFOLÓGICAS  
 
3.1.1. Diâmetro da Colônia 
 
 As linhagens apresentaram bom crescimento tanto em BDA (Batata-Dextrose-

Ágar) quanto em SAB (Sabouraud), muito embora tenha sido observado maior 

crescimento em BDA, em todas as linhagens testadas. Quanto ao aspecto macroscópico, 

as colônias apresentaram coloração esbranquiçada a creme, aspecto cotonoso ou 

pulverulento, características peculiares do gênero Beauveria, conforme as descrito por 

De Hoog (1972) e Samson et al. (1988).  

 

3.1.2. Análise Microscópica 

 

As análises das microestruturas de B. bassiana nos diferentes meios de culturas 

(BDA e SAB) mostraram conídios de forma globosa a subglobosa, lisos, medindo de 

2,0-3,0 x 2,0-2,5µm, com tubo germinativo apresentando tamanho maior do que 1/3 do 

conídio, gerninação uni ou bipolar. Conidióforos formando densos cachos, ao longo do 

eixo hifal, com célula conidiogênica alargada na base, de terminação em zigue-zague, 

características peculiares do gênero (DE HOOG, 1972; ALVES, 1998), B. effusa 

apresentou semelhança com B. bassiana, porém os conídios são menores, elipsóides, 

lisos medindo de 1,2-2,0 x 1,3-3,0 µm, germinam pela emissão de um tubo germinativo 

polar. Conidióforos dispostos em pequenos e raros cachos esféricos (BENHAM & 

MIRANDA, 1953; SAMSON, 1953), B. alba que apresenta conídios hialinos, lisos, 

ligeiramente globosos ou subglobosos ( 2,0-3,0 x 1,5-2,5) µm. Germinam pela emissão 

de um tubo germinativo. Células conidiogênicas alongadas, dispostas ao longo do eixo 

hifal, não formando cachos e B. brongniartii apresentou conídios elipsóides, lisos, 

medindo de 2,0-3,0 x 1,5-2,5, germinação polar. Células conidiogênicas alongadas ou 

afiladas na parte basal, formando pequenos grupos, ou solitárias dispostas no eixo hifal 

(De Hoog, 1972). 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO ENZIMÁTICA  

 

3.2.1. Atividade Quitinolítica 

 

 Todas as linhagens apresentaram halo de degradação de quitina aos 15 dias de 

incubação. O maior foi evidenciado em Beauveria bassiana URM2912 (7,1660) e o 

menor (3,4089) por B. bassiana URM2924 e B. bassiana URM2927 (Tabela 2).  A 

penetração dos fungos através da cutícula de insetos envolve um mecanismo de adesão 

por apressório;(ALVES, 1998) e outro via produção de enzimas extracelulares (ST. 

LEGER et al.,1989; ST LEGER et al, 1991); que atuam na degradação ativa durante o 

processo de penetração do hospedeiro. St Leger et al (1996) investigaram a produção de 

várias enzimas, inclusive a quitinase por B. bassiana, Metarhizium anisopliae, M. 

flavoviride e concluíram que cada espécie produziu uma variedade de N-acetil-β-D-

chitiobiases durante o crescimento em meio contendo cutícula de inseto e que M. 

flavoviride também produziu 1,4-β-chitiobiases. Pesquisas recentes assinalaram a 

produção de quitinase e protease por B. bassiana e B. amorpha durante o processo de 

infecção no carrapato bovino, Boophilus microplus, com altos níveis de produção por 

essas espécies (Campos et al., 2005). 

 

3.2.2. Atividade Lipolítica 

 

 A atividade lipolítica foi observada nas 24 linhagens de Beauveria no meio basal 

específico, evidenciada pela presença do halo de degradação (Tabela 2). O maior índice 

de atividade foi apresentado por B. bassiana URM4553 aos 15 dias de crescimento após 

a inoculação. Os fungos entomopatogênicos apresentam altos níveis de atividade 

lipolíca, conforme assegura (Alves (1998), o que torna esse assunto prioridade para os 

estudos de infectividade utilizando esses fungos.  

 

3.2.3. Atividade Amilolítica 

 

 Dentre as 21 linhagens testadas, de B. bassiana quatro (URM2912, URM2916, 

URM2920 e URM2923) apresentaram o maior índice (6,7560 igual para todas) de 

atividade amilolítica após 15 dias de observação. As espécies B. effusa, B. alba e B 

brongniartii apresentaram índices diferenciados, sendo o maior apresentado por  B. 
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brongniartii, equivalente ao apresentado pelas quatro linhagens de B. bassiana 

(6,7560). A atividade amilolítica em B. bassiana é pouco estudada; entre os fungos 

entomopatogênicos, o mais estudado é M. anisopliae. Foi encontrada alta variação na 

produção de amilase por esse fungo, em linhagens parentais e recombinantes por 

Valadares-Inglis & Azevedo (1997). Esses resultados comprovaram a freqüente 

habilidade dos fungos entomopatogênicos em produzir essa importante enzima. 

 

3.2.4. Atividade Proteolítica 

 

 A penetração do fungo através do tegumento ocorre, em parte, pela ação de 

enzimas degradadoras de cutícula, sendo a protease a mais freqüente e a mais estudada 

em fungos entomopatogênicos (St. Leger et al., 1992; 1986; LEAL et al., 1997) Neste 

trabalho todas as linhagens avaliadas apresentaram halo de degradação para protease. 

Sendo que o maior índice de atividade foi apresentado por do B. bassiana URM2912 

(Tabela 2). Dentre as proteases mais importantes situa-se a Pr1, a qual foi isolada pela 

primeira vez por St. Leger et al. (1994), em M. anisopliae.( ST. LEGER et al., 1992; 

1996). A Pr1 também foi encontrada em B. bassiana por Urtz & Rice (2000). O estudo 

das enzimas que estão envolvidas na primeira etapa do processo de penetração, no 

inseto hospedeiro, é de extrema importância para o conhecimento dos fenômenos que 

estão relacionados com a patogenicidade, facilitando o emprego de agentes 

entomopatogênicos no controle microbiano de insetos-praga Estudos sobre as proteases 

produzidas por B. bassiana e B. brongniartii mostraram que foram imunologicamente 

idênticas, enquanto que as proteases produzidas por B. bassiana diferiram 

imunologicamente das produzidas por Metarhizium anisopliae e Paecilomyces 

fumosoroseus, apesar de apresentarem alto grau de similaridade quanto à especificidade 

pelo substrato (SHIMAZU et al., 1993).  A linhagem URM-2912 apresentou maior 

nével de atividade aos 15 dias de crescimento em meios específicos para todas as 

enzimas testadas. 
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Tabela 2. Atividade lipolítica, amilolítica, proteolítica e quitinolítica de Beauveria aos 15 dias de 

incubação em meios específicos. 

Linhagens  Diâmetro do halo de degradação (cm)   

 Lipase Amilase Protease Quitinase 

URM2912 7,56981 A2 6,7560 A 9,8060 A 7,1660 A 

URM 2913 4,4247 EF 5,8100 ABCD 7,1600ABCD 5,8100 ABCD 

URM 2915 5,3933 DEF 5,8100 ABCD 6,7500 CD 5,8100 ABCD 

URM 2916 5,8440 CD 6,7560 A 9,8060 A 6,7560 AB 

URM 2917 5,2407 DEF 5,5460 ABCD 5,7400 D 4,5100 ABCD 

URM 2920 4,2173 EF 6,7560 A 9,5000 A 6,7560 AB 

URM 2921 5,7033 DE 3,9100 CD 5,2200 D 5,8100 ABCD 

URM 2923 7,4120 AB 6,7560 A 8,8540 A 6,7560 AB 

URM 2924 5,0147  EF 4,2140 BCD 6,7500 CD 3,4080 D 

URM 2926 7,5698 A 6,5220 AB 8,8540 A 6,5220 ABC 

URM 2927 6,0400 BCD 5,8660 ABC 6,7500 CD 3,4080 D 

URM 2929 4,2173 EF 3,8760 CD 6,7020 D 4,5100 ABCD 

URM 2930 7,2513 ABC 5,8100 ABCD 7,6100 ABCD 5,8100 ABCD 

URM 2933 5,6927 DE 4,2140 BCD 5,9620 D 5,8100 ABCD 

URM 2935 6,4953 ABCD 4,5100 ABCD 6,7020 D 3,9100 CD 

URM 4548 7,5933 A 5,8100 ABCD 7,3080 BCD 5,5460 ABCD 

URM 4551 5,3613 DEF 3,9100 CD 7,1600 BCD 3,8760 CD 

URM 4552 3,9273 F 4,5100 ABCD 6,7500 CD 5,8100 ABCD 

URM 4553 7,9053 A 5,8100 ABCD 7,1600 BCD 4,8160 ABCD 

URM 4554 4,2173 EF 3,4080 D 6,8060 CD 5,5460 ABCD 

URM 5135 6,5400 ABCD 5,8100 ABCD 7,3890 BCD 5,8600 ABCD 

URM 479 5,5340 DE 3,4080 D 7,6100 ABCD 4,2140 BCD 

URM 3138 5,6913 DE 4,8160 8,8540 ABC 5,8600 ABCD 

URM 5136 5,2407 DEF 6,7560 A 7,5440 ABCD 3,8760 CD 
1 Médias de quatro repetições 
2Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
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3.3. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR 

 

3.3.1. Análise das regiões de ISSR 

 As figuras 1 e 2 ilustram os perfis obtidos através da amplificação das regiões de 

ISSR das 24 linhagens de Beauveria, utilizando-se os primers (GACA) 4 e (GTG)5. 
 

                    M  1   2   3   4    5    6   7   8    9  10 11 12 1314  15 16 17 18  19  20  21  22 23 24                     

                 
         

Figura 1. Perfil de Amplificação de ISSR das 24 linhagens de Beauveria 

com o primer (GACA)4. M- Marcador de 100pb. 1-24 .1) 2912; 2) 2913; 3) 

2915; 4) 2916; 5) 2917; 6) 2920; 7)2921; 8) 2923; 9) 2924; 10) 2926; 11) 

2927; 12) 2929; 13) 2930; 14) 2933; 15) 2935; 16) 4548; 17) 4551; 18) 

4552 ; 19) 4553; 20) 4554; 21) 6035; 22) 6036; 23) 479; 24) 3138. 
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                    M  1   2   3    4   5   6    7    8   9  10  11 12  13 14  15 16  17 18  19 20 21  22 23 24                     

                     

                    

Figura 2. Perfil de Amplificação de ISSR das 24 linhagens de Beauveria 

com o primer (GTG)5. M- Marcador de 100pb. 1-24. 1) 2912; 2) 2913; 3) 

2915; 4) 2916; 5) 2917; 6) 2920; 7)2921; 8) 2923; 9) 2924; 10) 2926; 11) 

2927; 12) 2929; 13) 2930; 14) 2933; 15) 2935; 16) 4548; 17) 4551; 18) 

4552; 19) 4553; 20) 4554; 21) 6035; 22) 6036; 23) 479; 24) 3138. 
 

      

O dendrograma referente ao primer (GACA)4 foi o que evidenciou maior 

diversidade genética do que no dendrograma de (GTG)5 (Figuras 3 e 4). Pela análise de 

agrupamento de (GACA)4 foram evidenciados oito grupos distintos com cerca de 32% 

de fragmentos comuns entre si, mostrando a diversidade genética inter e intraespecífica. 

O primeiro grupo, o maior de todos, formado por 17 linhagens de B. bassiana, no qual 

sete apresentam diferentes níveis de similaridade, três mostraram-se idênticas (B. 

bassiana URM2929, URM2915 e URM292), (Figura 3) duas (B. bassiana URM2924 e 

URM2927) apresentaram semelhança entre si, outras duas (B. bassiana URM2916 e 

URM2917) revelaram 100% de similaridade e três (B. bassiana URM2930, URM2933 

e URM4552) que também se mostraram idênticas, dentro do mesmo grupo. Seguindo a 

análise, apesar dos grupos serem formados por um só táxon, o sistema considera um 

grupo dentro da análise do dendrograma, como segue: o segundo grupo formado apenas 

por uma linhagem (B. bassiana URM4551), que não se agrupou com as demais 

linhagens do primeiro; o terceiro formado por outra espécie B. effusa URM479; o 
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quarto e o quinto formados por B. bassiana URM4548 e B. bassiana URM2935 

respectivamente, apresentaram 67% de similaridade com a linhagem B. bassiana 

URM4553 que constituiu o sexto grupo. O sétimo composto por B. alba URM3138 com 

aproximadamente 67% de similaridade com B. bassiana URM5135 que correspondeu 

ao oitavo grupo. Apenas dois grupos distintos foram delineados em um ponto de 

ramificação em torno de 18,5% pela análise de agrupamento de (GTG)5. O primeiro 

grupo, considerado o maior, foi constituído por 21 linhagens (19 de B. bassiana, uma de 

B. alba URM3138 e uma de B. effusa,URM479). Neste mesmo grupo, três espécies (B. 

effusa URM479, B. alba URM3138 e B. brongniartii URM5136) apresentaram  

similaridade de aproximadamente 81%. Contudo B. alba URM3138 foi a mais distinta 

deste grupo, com cerca de 52% de similaridade, com as demais linhagens do primeiro e 

do segundo grupo. O qual é formado por duas linhagens (B. bassiana URM2917 e B 

bassiana URM4554) com 100% de similaridade entre as mesmas. Esses dados estão 

registrados na Figura 4. 
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URM2929 – B. bassiana 
URM2915 - B. bassiana 
URM2921 - B. bassiana 
URM 2920 - B. bassiana 
   
 
 
 

URM 2912 - B. bassiana 
URM 2924 - B. bassiana 
URM 2927 - B. bassiana

URM 2926 - B. bassiana 
URM 2923 - B. bassiana 
 
URM 2913 - B. bassiana 
URM 2916 - B. bassiana 
URM 2917- B. bassiana

URM 5136 - B. bromgniartii 
URM 2930 - B. bassiana 
URM 2933- B. bassiana 
URM 4552- B. bassiana 
URM 4554 - B. Bassiana 

URM 4551 - B. bassiana 
URM 479 - B. effusa 
URM 4548 - B. bassiana 
URM 2935 - B. bassiana 
URM 4553 - B. bassiana 
URM 3138 - B. alba 
URM 5135 - B. bassiana 

1
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5
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7
8

Figura 3. Dendrograma construído pelo método UPGMA, utilizando o coeficiente de 
Jaccard a partir do perfil de microssatélite utilizando o iniciador (GACA)4 obtido de 
24 linhagens de Beauveria. 
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URM 2930 - B. bassiana 
 
URM 2927 - B. bassiana 
URM 4548 - B. Bassiana 
 
URM 2933 - B. Bassiana 
URM 2935 - B. bassiana 
 
URM 5136 - B. brongniartii 
URM 479 - B. effusa 
 
URM 2916 - B. bassiana 
 
URM 2920 - B. Bassiana 
URM 3138 – B. alba 
 
URM 2917 - B. bassiana 
URM 4554- B. bassiana 

 
 
 
1

2

Figura 4. Dendrograma construído pelo método UPGMA, utilizando o coeficiente 
de Jaccard a partir do perfil de microssatélite utilizando o iniciador (GTG)5 obtido 
de 24 linhagens de Beauveria. 
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Estudos de variabilidade genética, envolvendo fungos entomopatogênicos associados a 

insetos, têm mostrado altos níveis de polimorfismo (CRAVANZOLA et al., 1997; 

MAUER et al., 1997; GAITAN et al., 2002). Pela análise de agrupamento foi possível 

observar que as áreas geográficas e os insetos hospedeiros não determinaram a 

formação dos grupos, algumas linhagens, embora que houve uma tendência em agrupar 

por origem geográfica (B. bassiana URM-2912, URM-2913, URM-2915, URM-2921, 

URM-2923, URM-2927, URM-2929, URM-2930, URM-2933 e URM-5135), todas 

isoladas do Paraná, mostraram alto grau de similaridade, permanecendo todas reunidas 

no gurpo 1. Dados semelhantes foram relatados por Wang et al. (2005a) que utilizaram 

marcadores de ISSR para investigar a diversidade genética entre 39 linhagens de 

espécies de Beauveria isoladas de insetos hospedeiros e regiões geográficas diferentes. 

Utilizaram 33 primers, dentre eles (GACA)4, que revelou alto grau de polimorfismo e 

correlação entre linhagens e a origem geográfica, no entanto não detectaram correlação 

com os insetos hospedeiros. 

 Não foi encontrada na literatura consultada, referência sobre o emprego do 

primer (GTG)5 para analisar a diversidade inter e intraespecífica de linhagens de 

Beauveria. Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que o (GTG)5 seja usado para 

se detectar diferenças genéticas entre linhagens de Beauveria, como já foi descrito para 

outras espécies de fungos, como Saccharomyces cerevisae (BALEIRAS COUTO et al., 

1996). Suillus grevillei (ZHIHUA et al., 2000), Fusarium solani (BRASILEIRO et al., 

2004).  

 Brasileiro et al (2004) utilizaram o iniciador de ISSR (GTG)5 para avaliar a 

diversidade genética entre linhagens de Fusarium solani e verificaram alto 

polimorfismo intraespecífico, dados que corroboram com o trabalho atual, onde foi 

possível inferir a eficiência dos primers utilizados, embora o (GACA)4 tenha 

apresentado maior eficiência ao demonstrar a  diversidade genética das linhagens de 

Beauveria, constituindo-se em ferramenta extremamente apropriada para caracterizar a 

variabilidade genética ao nível  inter e intraespecífico.  
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3.3.2. Análise Filogenética 

 

 Do NCBI (National Center for Biotechnology Information) foram obtidas 

seqüências de B. bassiana (AJ560671), Cordyceps bassiana (AY2821351, AY530255, 

AY334536, AY 993986, AY755707, DQ529221, AY281350, AY334540, DQ385616).  

 Após o alinhamento foram retirados de cada uma das seqüências os 

oligonucleotídeos correspondentes à região 5.8S, a análise foi baseada nas regiões ITS1 

e ITS2. Foi realizado um alinhamento consenso, onde seqüências de C. bassiana 

(AY993986, AY281351, AY281350) e B. bassiana (AJ560671) formaram um grupo 

denominado consenso A, as seqüências de B. bassiana URM2920, URM2935 e 

URM2913 formaram o grupo consenso B e em um grupo C foram agrupadas às 

seqüências de B. bassiana URM2929, URM2933 de C. bassiana (DQ385616, 

AY755707, AY334536). 

 Após o alinhamento consenso foi realizado novo alinhamento de 269 

oligonucleotídeos correspondentes às regiões ITS1 e ITS2 e gerado um dendrograma 

(Figura 5). A partir da análise do dendrograma foi possível evidenciar a formação de 

grupos filogenéticos baseado em suporte estatístico elevado. Pode-se verificar a 

similaridade entre B. bassiana URM2912, o grupo Consenso C, B. alba URM3138 e C. 

bassiana DQ529221, situadas no grupo 1. O grupo 2 formado por B. bassiana 

URM2916, URM4551, URM2917, URM2927, URM2921, URM5135, URM2915, 

URM2930 e B. effusa URM479 e o grupo 3 formado por B. bassiana URM4552 e 

URM4548 e B. brongniartii URM5136. A análise dos dados permitiu inferir que há alta 

similaridade entre as linhagens de B. bassiana, resultado esperado uma vez que a região 

seqüenciada é específica para cada espécie e com baixas variações dentro do gênero 

(COOKE et al., 2000). 
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 URM 4552 - -  B. bassiana 

URM 2917 -  B. bassiana 

URM 479-  B. effusa 

DQ529221 - C. bassiana 

URM 3138 – B. alba 

CONSENSO C - B. bassiana( URM 2929, URM 2933), C. bassiana 

URM 5135-  B. bassiana 

COSENSO B - B. bassiana( URM 2920,  URM  2935, URM 2913) 

URM 2912  - B. bassiana  
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Figura 5. Análise filogenética de espécies de Beauveria de hospedeiros e regiões diferentes. A árvore foi 
gerada pelo método de “Neighbour Joining” com o coeficiente de distância Galtier & Gouy baseado no 
alinhamento de 260 bases. Os valores de Bootstrap > 20% foram mostrados.
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 Embora próximas às linhagens de B. bassiana encontrem-se as espécies B. alba 

URM3138 e B. effusa URM479. Esta proximidade pode ser justificada pela ausência da 

variação genética na região estudada, como também talvez pelo tempo de registro 

(Tabela 1) na coleção de culturas e possível ausência de características suficientes na 

taxonomia clássica para uma classificação precisa, e ainda sendo de espécies distintas, 

possuem o mesmo ancestral filogenético. O grupo 3 formado, com as espécies B. 

bassiana e B. brongniartii, apresentaram proximidade genética entre si, mas grande 

distância entre os demais grupos, evidenciando a separação entre as espécies, que 

também é evidenciada na análise de caracteres morfológicos. Foi possível verificar 

também maior similaridade entre B. bassiana URM2927, URM2921, URM2930, 

URM2915 e URM5135 isoladas do Paraná, mostrando uma tendência em formar grupos 

com linhagens isoladas da mesma região. Portanto, não houve correlação entre os 

grupos e insetos hospedeiros, dados que corroboram com os obtidos por Coats et al. 

(2002) que avaliaram o polimorfismo em seqüências da região ITS do rDNA de 

isolados de B. bassiana e não detectaram correlação entre os grupos genéticos e insetos 

hospedeiros. Entretanto Wada et al. (2003) através da análise de seqüenciamento da 

região ITS1-5.8S-ITS2 de linhagens de B. bassiana, B. brongniartii e B. amorpha 

isolados de insetos e regiões diferentes, observaram a formação de grupos distintos 

relacionados aos insetos hospedeiros, como também a alta homologia entre os grupos, 

indicando que a ferramenta utilizada foi eficiente para distinguir os isolados de B. 

bassiana B. brongniartii e B. amorpha, podendo auxiliar na taxonomia do gênero.  

 No presente estudo constatou-se que a região ITS1-ITS2 apresenta-se como uma 

boa ferramenta para estudos filogenéticos e taxonômicos, como já descrito na literatura. 

As variações entre indivíduos de regiões distintas geograficamente e a discriminação 

entre B. bassiana e B. brongniartii mostraram que a análise de similaridade da 

seqüência dessa região é um método importante para auxiliar a taxonomia de Beauveria. 
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4.2. Patogenicidade de espécies de Beauveria Vuillemin às larvas de Diatraea 

saccharalis Fabricius (Lepidoptera:Crambidae) 
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Patogenicidade de espécies de Beauveria Vuillemin a Diatraea saccharalis 

(Fabricius) (Lepidoptera: Crambidae) 

 

 

RESUMO 
 
Diatraea saccharalis é uma das principais pragas da cultura da cana-de-açúcar. O  

controle é dificultado pelo comportamento das larvas, que crescem dentro de galerias, 

nos colmos da planta, causando enormes prejuízos. O emprego de agentes 

entomopatogênicos se apresenta como alternativa possível, para o controle dessa praga.   

A pesquisa visou determinar a ação patogênica de B. bassiana, B. brongniartii, B. alba 

e B. effusa  isoladas de hospedeiros e regiões diferentes, sobre larvas de Diatraea 

saccharalis, estimar a viabilidade através da germinação e do crescimento colonial 

dessas espécies após o reisolamento.  Foram utilizadas as concentrações 108, 107, 106, 

105 e 104 conídios/mL, sob condições de temperatura (27±2°C), UR (60±10%) e 

fotofase (14h). Foi determinada a (CL50) e o (TL50). Para estudo de viabilidade utilizou-

se as concentrações letais (0,23, 0,25, 0,62, 0,60, 0,58, 0,44, 0,68, 0,65, 0,54 x 106 

conídios/mL) para B. bassiana e (0,55, 0,67 e 0,71 107 conídios/mL) para B. 

brongniartii, B. alba e B. effusa, respectivamente. Todas as espécies, nas concentrações 

empregadas causaram mortalidade, variando de 85 a 96% para a concentração 108 

conídios/mL e 30,1 a 42% para a concentração 104 conídios/mL. A menor CL50 obtida 

foi 0,23x106 conídios/mL e o menor TL50 de 5,4 dias para B. bassiana URM2912. Esses 

resultados indicaram que as larvas de D. saccharalis foram suscetíveis a todas as 

espécies testadas, evidenciando o seu potencial no controle microbiano da broca da 

cana-de-açúcar.  

 

Palavras-chave: Fungo entomopatogênico, controle microbiano, broca da cana-de-

açúcar. 
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Pathogenicity of four species of Beauveria Vuillemin to Diatraea saccharalis 

(Fabricius) (Lepidoptera: Crambidae) 

 

 

ABSTRACT 

 

Diatraea saccharalis is one of the main plagues of the culture of the sugar cane weevil. 

The control is made it difficult by the behavior of the larvae, that grow inside of 

galleries, in the colmo of the plant, causing enormous damages. The job of 

entomopathogenics agents if presents as alternative possible, for the control of this 

plague. The research aimed at to determine the pathogenic action of B. bassiana, B. 

brongniartii, B. alba and B. effusa isolated of hosts and different regions, on  D. 

saccharalis larvae, after esteem the viability through the germination and of the colonial 

growth of these species the reisolated. Concentrations 108, 107, 106, 105 and 104 had 

been used conidia/mL, under conditions of temperature (27±2°C), UR (60±10%) and 

fotofase (14h). It was determined (CL50) and (TL50). For feasibility study one used the 

lethal concentrations (0,23, 0,25, 0,62, 0,60, 0,58, 0,44, 0,68, 0,65, 0,54 x 106 

conidia/mL) for B. bassiana e (0,55, 0,67 and 0.71 107 conídios/mL) for B. 

brongniartii, B. alba and B. effusa, respectively. All the species, in the employed 

concentrations had caused mortality, varying of 85 96% for concentration 108 

conidia/mL and 30.1 42% for 104 concentration conidia/mL. Gotten minor CL50 was 

0,23x106 conidia/mL and minor TL50 of 5,4 days for B. bassiana URM2912. These 

results had indicated that the D. saccharalis larvae had been susceptible to all the tested 

species, evidencing its potential in the microbial control of the drill of the sugar cane 

borer. 

 

 

Key Words: Entomopathogenic fungus, microbial control, sugar cane borer. 
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Introdução 
 

 A cultura da cana-de-açúcar ocupa um lugar de destaque na economia do Brasil, 

e movimenta um grande volume de negócios relacionados à exportação de açúcar e ao 

programa nacional de Álcool (Marques et al. 2001, Mendonça, 2005). 

Apesar da grande importância da cultura para o Brasil, parte da produção ainda é 

perdida devido aos danos causados por várias pragas, dentre as quais destaca-se a 

Diatraea saccharalis (Fabricius). Este inseto é considerado uma das principais pragas 

da cana-de-açúcar, especialmente no Nordeste e Sudeste do País. As larvas causam 

prejuízos diretos, pela abertura de galerias, dificultando o controle, ocasionando a perda 

de peso da cana e nas canas jovens podem causar o sintoma "coração morto" (Macedo 

& Macedo 2004). 

O emprego de fungos no controle biológico de insetos é uma alternativa que vem 

sendo testada através da seletividade, variabilidade e colonização de hospedeiros, sob 

condições de laboratório e de campo (Cherry et al. 2005, Devi 2005). Os fungos 

produzem exoenzimas (proteases, amilases, lipases, amilases) que estão envolvidas no 

processo de penetração, via tegumento do inseto e metabólitos com ação citotóxica, que 

atuam no processo infeccioso, ocasionando a morte do inseto (St. Leger et al. l996, Urtz 

& Rice 2000). 

As espécies de Beauveria consideradas entomopatogênicas que apresentam 

eficiência contra os insetos são Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin e Beauveria 

brongniartii (Saccardo.) Petch. B. bassiana é de ocorrência cosmopolita, 

freqüentemente isolada tanto de insetos quanto de amostras de solo, onde pode subsistir 

por longo tempo como sapróbios. Em condições de laboratório coloniza mais de 200 

espécies de insetos, sendo que no campo ocorre de forma endozoótica e epizoótica sobre 

Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, e em ocorrência endozoótica sobre Diptera, 

Hymenoptera e Orthoptera (Alves 1998, Alves et al. 2005, Loureiro et al. 2006, Rohde 

et al. 2006).  

 O presente trabalho teve por objetivo avaliar a patogencididade, determinar a 

CL50  e o TL50 , de espécies de Beauveria às larvas de D. saccharalis . 
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Material e Métodos 

 
 

O experimento foi realizado no Laboratório de Controle Biológico, Laboratório 

de Citologia e Genética de Fungos, do Departamento de Micologia, do Centro de 

Ciências Biológicas, da Universidade Federal de Pernambuco.  

 

Espécies fúngicas utilizadas e obtenção das larvas de Diatraea saccharalis. As 

linhagens de Beauveria foram obtidas da Coleção de Cultura da Micoteca-URM, do 

Departamento de Micologia, da UFPE, conforme mostra a Tabela 1. As larvas no 

terceiro instar de D. saccharalis foram provenientes da criação do Laboratório da 

Estação Experimental da Cana-de-açúcar de Carpina-PE. 

 
Tabela 1. Espécies de Beauveria utilizadas no estudo. 
 

Espécies Número de* 

Acesso 
Hospedeiro Origem 

Geográfica 
Ano 

B. bassiana URM 2912 Cycloneda sanguinea Paraná 1987 
B. bassiana URM 2916 Coleoptera Brasília 1987 
B. bassiana URM 2920 Anticarsia gemmatalis Brasília 1987 
B. bassiana URM 2923 Deois flavopicta Paraná 1988 
B. bassiana URM 2926 Malacosoma americana USA 1987 
B. bassiana URM 2930 Nezara viridula Paraná 1988 
B. bassiana URM 4548 Diabrotica speciosa Argentina 2002 
B. bassiana URM 4553 Lagria vilosa Goiás 2002 
B. bassiana URM 5135 Endofítica (Milho) Paraná 2002 

B. effusa URM 479 Não informado USA 1955 
B. alba URM 3138 Solo marinho Pernambuco 1960 

B.brongniartii URM 5136 Endofítica (Milho) Paraná 2002 
* Micoteca-URM 
 
Inóculos utilizados na Infecção de larvas de D. saccharalis. Os fungos foram 

crescidos em Batata-Dextrose-Ágar (BDA) em tubos de ensaio e placas de Petri 

incubadas em câmara BOD (Biological Oxigen Demand,) a 27 ±2°C, UR:60±10% e 

fotofase de14h, por 10 dias. Em seguida foram inoculados em arroz (subgrupo 

parboilizado, tipo1) dentro de sacos de polipropileno, segundo adaptação da 

metodologia de Alves et al. (2002) e de Tefera & Pringle (2003). Foram utilizados três 

sacos, colocados em cada 200g do arroz e 30mL de água destilada, em seguida 

autoclavados. Após o resfriamento, foram inoculados 10mL da suspensão fúngica e 

incubados em BOD, acompanhando a conidiogênese até aos 12 dias. Amostras 

contendo 10g de arroz foram transferidas para Erlenmeyers de 250mL, contendo 50 mL 

da suspensão e espalhante adesivo Tween-80 (0,05%). A suspensão foi quantificada em 
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Câmara de Neübauer, sob microscópio de luz. A partir desse material, por diluições 

sucessivas, foram estimadas as suspensões em concentrações de 108, 107, 106, 105 e 104 

conídios/mL, conforme Alves et al. (2002), que constituíram os inóculos para a infecção 

das larvas. 

 

Bioensaios. A ação patogênica dos fungos sobre as larvas de D. saccharalis foi obtida 

através de bioensaios, constituídos de seis tratamentos, nas concentrações de 108, 107, 

106, 105 e 104 conídios/mL e um grupo controle (água destilada autoclavada adicionada 

de  “Tween” 80 a 0,05% v/v), com cinco repetições, sendo cada parcela composta de 12 

larvas, totalizando 60 larvas por tratamento. Foram utilizadas larvas variando entre 30 e 

35mm, alimentadas com uma porção de colmo de milho, mantidas individualmente em 

caixas plásticas, revestidas de papel filtro, autoclavado e umedecido, segundo 

Figueiredo et al. (2002). A inoculação sobre os insetos foi feita por aspersão de conídios 

dos patógenos com auxílio de um mini pulverizador manual De Vilbiss no 15, sendo 

utilizado 6mL por parcela.  As avaliações foram feitas através da observação diária da 

mortalidade das larvas, durante 10 dias, efetuando-se a troca de alimento, quando 

necessário. As larvas mortas foram colocados em placas de Petri, revestidas de papel 

filtro, para a confirmação do agente causal. A condiogênese foi acompanhada, sob 

microscópio estereoscópio. Após 10 dias as estruturas fúngicas foram transferidas das 

larvas para tubos de ensaio contendo BDA, acrescido de cloranfenicol a 2% (BDA+A). 

Aguardado o crescimento fúngico, inóculo de cada linhagem foi transferido para tubos 

de ensaio e placas de Petri contendo BDA, em triplicata e incubados por 15 dias. A 

partir destas subculturas, preparou-se suspensões de conídios na concentração de 108 

conídios/mL , que viabilizou as  diluições sucessivas conforme Alves & Moraes (1998) 

e Tefera & Pringle (2003), para os estudos de viabilidade (germinação, crescimento das 

colônias e conidiogênese) de cada linhagem empregada.  

Determinou-se a CL50 para cada linhagem sobre as larvas de D. saccharalis e 

para o cálculo do TL50, os valores das mortalidades acumuladas foram submetidos à 

análise de Probit, utilizando-se o programa software Pólo-Pc, conforme Throne et al. 

(1995).  

O percentual de germinação foi aferido 18h após a inoculação, contando-se 500 

conídios germinados e não germinados, de acordo com a metodologia de Albuquerque 

et al. (2005), sob microscópio de luz (400x). 
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O diâmetro das colônias foi mensurado com auxílio de régua milimetrada, a 

partir dos inóculos (discos de 5mm de diâmetro) obtidos das subculturas. Esses discos 

foram transferidos para o centro de placas de Petri, de 9cm de diâmetro contendo BDA, 

em triplicata. A medição do crescimento radial foi realizado em centímetro, nos 

intervalos de 3, 6, 9, 12 e 15 dias pós-inoculação.   

 

Análise Estatística. O delineamento inteiramente casualizado foi considerado para 

todos os experimentos. As médias de mortalidade confirmadas em cada concentração 

foram submetidas à análise de variância e significativamente comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade conforme Finney (1971).  

 
 

Resultados e Discussão 
 
Patogenicidade das espécies de Beauveria às larvas de D. saccharalis. As linhagens 

mostraram elevada patogenicidade e viabilidade contra as larvas de D. saccharalis nos 

diferentes tratamentos, diferindo estatisticamente do grupo controle, no qual não foi 

observada a mortalidade causada pelos fungos (Tabela 2). Os percentuais de 

mortalidade entre as linhagens variaram de 84,3 a 96% na concentração 108 

conídios/mL e 30,7 a 42,1%  na  concentração 104 conídios/mL  . Resultados relevantes 

também foram obtidos por Alves et al. (2002) quando avaliaram a patogenicidade de B. 

bassiana ESALQ447 sobre D. saccharalis, inoculada com conídios e o fungo na fase de 

levedura. Foi verificado que a fase de levedura proporcionou mortalidade maior que os 

conídios equivalentes a 107 ve 108 cel/mL. Na concentração de 107 a mortalidade com 

as células de levedura foi de 70% contra menos de 30% para suspensão equivalente em 

conídios.  

Os tratamentos com B. bassiana, B. alba, B. brongniartii e B. effusa nas 

concentração 108 e 107 conídios/mL não diferiram estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Nos tratamentos utilizando as concentrações 106, 105 e 

104 foram registradas diferenças significativas entre si, evidenciando uma mortalidade 

superior a 50% na concentração 105 conídios/mL. B. bassiana URM2912 proporcionou  

maior percentual de mortalidade para a concentração 108 conídios/ mL, em torno de 

96%, embora estatisticamente não tenha diferido das demais. Resultados similares 

foram encontrados por Wenzel et al. (2006) ao avaliarem a patogenicidade de B. 



Pires, A. P. D.             Caracterização morfológica, atividade enzimática ...                                                
 

 

76

basiana ICBC66 sobre D. saccharalis. Encontraram um percentual de mortalidade em 

torno de 89% para a concentração 5x108 conídios/mL, após o sexto dia de inoculação. 

B. brongniartii URM5136 foi eficiente ao causar mortalidade às larvas de D. 

saccharalis com elevado percentual que variou entre 33,5% para concentração 104 

conídios/mL e 85,4% para concentração 108conídios/mL, assim como B. alba 

URM3138 e B. effusa URM479 mostraram percentual de mortalidade entre 32,1 e 

34,4% para  a concentração 104, 85 e 89%  para 108 conídios/mL, respectivamente. 

Resultados significativos foram obtidos por Almeida et al. (1997) ao constatarem a 

patogenicidade de B. bassiana e B. brongniartii contra Heterotermes tenuis (Isoptera: 

Termitidae) cujo percentual de mortalidade variou de 98,7 e 78,7% respectivamente, 

após oito dias de aplicação. No mesmo sentido Yaginuma et al. (2006) avaliaram a 

virulência de B. brongniartii sobre Hepophylla picea (Coleoptera: Scarabaeidae) e 

verificaram alto percentual de mortalidade, em torno de 100%, com TL50, de sete dias. 

Não obstante esses trabalhos terem sido feitos com outros insetos e não D. saccharalis, 

fortalecem os encontrados no presente trabalho e indicam que B. brongniartii, B. alba e 

B.effusa poderão ser utilizados como agentes controladores dessa praga, aumentando o 

número de espécies com potencial para pesquisas na área de controle microbiano . 
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Tabela 2. Percentual de mortalidade confirmada de larvas de Diatraea saccharalis infectadas 
artificialmente por Beauveria. Temperatura: 27±2°C, UR: 60±10% e fotofase: 14h 

Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna ou minúscula na linha não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey a 5%. 
 

Avaliação da Concentração Letal e do Tempo Letal de Beauveria sobre larvas de 

Diatraea saccharalis. A CL50 estimada considerou todas as linhagens utilizadas, neste 

trabalho, patogênicas ao inseto. As CL50 se adequaram à análise de Probit, conforme 

metodologia de Alves (1998) e interpretação de Throne et al. (1995). A determinação da 

CL50 é muito importante em bioensaios com a utilização de entomopatógenos quando 

aplicado adequadamente visto que o potencial do fungo consiste na estimativa da CL50, 

parâmetro este, que mais se adequa aos estudos de seletividade do patógeno ao inseto 

alvo. 

Os resultados indicaram que as larvas foram suscetíveis as quatro espécies de 

Beauveria avaliadas (B. bassiana, B. brongniartii, B. alba e B.effusa), com todas as 

médias de CL50 próximas a 106 conídios/mL. Para as linhagens de B. bassiana a CL50 

situou-se entre 0,23 e 0,68 x 106 conídios/mL, e para B. brongniartii, B. effusa e B. alba 

variaram entre 0,55, 0,67 e 0,71 x 107 conídios/mL, respectivamente (Tabela 3). 

Concentração letal menor foi encontrada por Alves et al. (1985) quando avaliaram a 

eficiência de B. bassiana (isolado da broca da cana-de-açúcar na região de Piracicaba). 

Os autores verificaram que a CL50 para a fase de pré-pupa da lagarta foi de 1,25x105 

conídios/mL.  

Todavia os valores preditos pela análise dos dados obtidos no presente trabalho 

diminuíram, à medida que o intervalo de tempo aumentou, entre a inoculação e a 

avaliação. 

Linhagens Concentração /conídios/mL / Mortalidade % 
 108 107 106 105 104 Controle 
URM2912 96,0± 3,15 Aa 84,8 ± 2,25 Aa 70,1±1,47Bb 65,2±1,98 Cc 40,1±0,37 Ed 4,2±0,89Ge 
URM 2916 86,6±2,32 Aa 82,9±2,25  Aa 66,0±2,46Cb 55,0 ±089 Dc 42,1±0,47Ed 3,0±0,20Ge 
URM 2920 92,5±4,01 Aa 88,7±2,53  Aa 78,0±2,05Bb 55,2±1,25 Dc 32,9±1,06Fd 1,6±0,93He 
URM 2923 88,6±1,49 Aa 84,0±2,12  Aa 60,0±1,58Cb 49,8±1,56 Ec 35,9±1,16 Fd 1,6±0,93He 
URM 2926 89,0±1,40 Aa 85,0±1,98 Aa 78,0±1,38Bb 56,5±1,43 Dc 31,6±2,23 Fd 1,4±0,42He 
URM 2930 93,0±1,98 Aa 84,9±2,24 Aa 65,2±1,77Cb 46,0±1,98 Ec 38,1±0,98 Fd 2,6±0,43Ge 
URM 4548 84,3±0,80 Aa 81,1±2,05 Aa 76,2±2,59Bb 59,6±1,52 Dc 33,2±0,66 Fd 0,8±0,30 Ie 
URM 4553 88,1±1,68 Aa 86,5±2,24 Aa 76,9±2,59Bb 56,0±0,98 Dc 30,1±0,66 Fd 1,2±0,32He 
URM 5135 87,5±1,81 Aa 83,9±1,92 Aa 59,7±1,48Db 49,1±1,75 Ec 31,8±2,02 Fd 0,5±0,22 Ie 
URM 5136 85,4±0,89 Aa 84,0±2,13 Aa 76,3±1,80Bb 55,0±0,98 Dc 33,5±0,67 Fd 1,0±0,35He 
URM 479 85,0±1,89 Aa 81,6±1,28 Aa 69,2±1,87Cb 50,1±1,80 Dc 34,4±1,98 Fd 0,5±0,23Ie 

URM3138    89,0±1,78 Aa 86,5±2,34 Aa 70,7±2,53Bb 46,6±1,44 Ec 32,1±2,02 Fd   0,6±0,44Ie 
CV% 4,4 5,3 8,2 5,6 7,5 8,1 
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Tabela 3. Dados da Concentração Letal e do Tempo Letal sobre larvas de Diatraea saccharalis à análise 
de Probit (P=0,05), preditas com base nos dados de resposta da suscetibilidade do inseto à ação 
patogênica dos fungos. 

 
 

O TL50 foi correlacionado positivamente com a CL50 e com os valores de 

mortalidade. O TL50 para as linhagens de B. bassiana variou entre 5,4 a 6,4 dias, sendo 

portanto, o menor tempo para B. bassiana URM2912 que apresentou maior percentual 

de mortalidade e menor CL50, 96% e 0,23 x 106 conídios/ mL. B. brongniartii 

URM5136 apresentou TL50 em torno de 5,8 dias, B. effusa URM479 de 6,0 dias e B. 

alba URM3138 de 6,4 dias (Tabela 3). Achados também significativos foram obtidos 

por Lecuona et al. (1996) quando observaram a mortalidade das larvas de D. 

saccharalis por B. bassiana, detectaram um percentual que variou de 50 a 90% com 

valores de TL50 compreendidos entre 2,1 e 8,4 dias. 

 

 Germinação dos conídios. O percentual de germinação das espécies de Beauveria  

após 18 horas de inoculação, variou entre 88,5 a 94,1% (Tabela 4), e estão direcionados 

aos resultados obtidos por Marques et al (2000) quando avaliaram a viabalidade de B. 

bassiana sobre Diatraea saccharalis, cuja germinação atingiu 100%, após 80 meses de 

armazenamento. É de grande importância estudos de viabilidade de conídios, e têm sido 

relacionados ao processo infeccioso dos fungos entomopatogênicos visando à seleção 

de linhagens com diferenças relativas a estes aspectos (ALMEIDA et al. 2005). 

 

Espécies Linhagens Concentração Letal 

(CL50) (conídios/mL) 

Tempo Letal (dia) 

(TL50) 

B. bassiana URM2912 0,23 x 106 conídios/mL 5,4 A 

B. bassiana URM 2916 0,25 x 106 conídios/mL 5,6 A 

B. bassiana URM 2920 0,62 x106 conídios/mL 5,7 A 

B. bassiana URM 2923 0,60 x106 conídios/mL 5,7 A 

B. bassiana URM 2926 0,58 x106 conídios/mL 5,8 A 

B. bassiana URM 2930 0,44 x106 conídios/mL 5,9 A 

B. bassiana URM 4548 0,68 x106 conídios/mL 6,4 B 

B. bassiana URM 4553 0,65 x106 conídios/mL 5,4 A 

B. bassiana URM 5135 0,54 x106 conídios/mL 5,6 A 

B. effusa URM 5136 0,55 x107 conídios/mL 5,8 A 

B. alba URM 479 0,67 x107 conídios/mL 6,0 B 

B.brongniartii URM 3138 0,71 x107 conídios/mL 6,4 B 

CV(%)=25,52    
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Tabela 4. Germinação de conídios e crescimento de Beauveria, reisolados de larvas de Diatraea 

saccharalis infectadas artificalmente. Temperatura: 27±2C°, UR 60±10% e fotofase de 14h, BDA. 

Espécies  Linhagens 

 

Germinação de  

Conídios (18h) 

( % ) 

Crescimento Colônias  

(15 dias) 

B. bassiana  URM2912 94,1 ± 1,95 A 5,83 A 

B. bassiana  URM 2916 91,1 ± 2,08 A 6,02 A 

B. bassiana  URM 2920 93,2 ± 2,01 A 6,00 A 

B. bassiana  URM 2923 88,5 ± 3,84 B 6,32 A 

B. bassiana  URM 2926 90,0 ± 1,85 A 6,23 A 

B. bassiana  URM 2930 91,0 ± 2,55 A 6,42 A 

B. bassiana  URM 4548 91,3 ± 2,06 A 6,14 A 

B. bassiana  URM 4553 92,5 ± 1,44 A 5,84 A 

B. bassiana  URM 5135 90,1 ± 1,95 A 6,48 A 

B. effusa  URM 5136 87,6 ± 3,74 B 5,24 A 

B. alba  URM 479 93,7 ± 2,02 A 6,24 A 

B.brongniartii  URM 3138 92,1 ± 1,24 A 6,14 A 

Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 
 
Crescimento das Colônias 

 

 Os resultados obtidos não apresentaram diferenças significativas entre as nove 

linhagens de B. bassiana, B. brongniartti, B. alba e B. effusa aos 15 dias de crescimento 

em BDA, cujas dimensões atingiram  6,42 cm, conforme mostra a Tabela 5. B. bassiana 

apresentou colônia de cor branca, aspecto cotonoso e pulverulento, B. brongniartti, B. 

alba e B. effusa apresentaram coloração creme e aspecto cotonoso. Esses resultados 

estão de acordo com os obtidos por Alves et al. 2002 em trabalho para avaliar o 

crescimento de 15 isolados de B. bassiana em meios distintos, observaram que as 

colônias formaram-se distintamente entre 80 e 90h e a partir de 120h apresentaram 

aspecto mucóide, com estrutura micelial uniformemente distribuída sobre a superfície 

dos meios utilizados. Recentemente resultados semelhantes foram obtidos por 

Fernandes et al. 2006 ao estudarem várias linhagens de B. bassiana em BDA e MC, 

verificaram colônias com aspecto pulverulento e cor branca, em ambos os meios. 

 O presente trabalho confirmou a importância de B. bassiana para o controle de 

D. saccharalis, bem como a eficiência das espécies B. brongniartti, B. alba e B. effusa, 
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em função dos elevados percentuais de mortalidade obtidos, os quais se enquadram nos 

níveis esperados para resultados de experimento em laboratório.  
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5. CONCLUSÕES: 

 

• As espécies Beauveria bassiana, B. brongniartti, B. alba e B. effusa 

apresentaram características morfológicas compatíveis com as descritas na 

literatura. Todas apresentaram atividade quitinolítica, lipolítica, amilolítica e 

proteolítica. 

• Por meios de marcadores de ISSR foi possível detectar variabilidade genética 

entre as linhagens. O iniciador (GACA)4 foi mais eficiente em demonstrar a  

variabilidade genética dos isolados de Beauveria, constituindo-se em ferramenta 

apropriada para caracterizar a variabilidade genética ao nível inter e 

intraespecífico.  

• A análise da região ITS1-ITS2 apresenta-se como uma boa ferramenta para 

estudos filogenéticos e taxonômicos. As variações entre indivíduos de regiões 

distintas geograficamente e a discriminação entre B. bassiana e B. brongniartii 

mostraram que a análise de similaridade da seqüência dessa região é um método 

importante para auxiliar a taxonomia de Beauveria. 

• Beauveria bassiana, B. brongniartti, B. alba e B. effusa apresentaram 

mortalidade sobre as larvas de Diatraea saccharalis; 

• A linhagem URM 2912 de B. bassiana é mais virulenta às larvas de Diatraea 

saccharalis; 
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parte. A exatidão dos dados nas referências é da responsabilidade dos autores. 
 
Seguem exemplos que servirão de diretriz para a formatação e apresentação das referências: 
 
a) Artigo de periódico 
 
ANDRÉA, M.M. & PETTINELLII JÚNIOR, A. Efeito de aplicações de pesticidas sobre a biomassa e a respiração de 
microrganismos de solos. Arquivos do Instituto Biologico, São Paulo, v.67, n.2, p.223-228, 2000. 
Suplemento ou número especial 
HENNEN, J.F.; HENNEN, M.M.; FIGUEIREDO, M.B. Índice das ferrugens (Uredinales) do Brasil. Arquivos do 
Instituto Biológico, v.49, p.1-201,1982. Suplemento 1. 
 
b) Artigo de periódico em meio eletrônico 
 
FELÍCIO, J.D.; SANTOS, R. DA S.; GONÇALES, E. Componentes químicos de vitis vinifera (Vitaceae). Arquivos 
do Instituto Biologico., São Paulo, v.68, n.1, p.47-50, 2001. Disponível 
em:<http://www.biologico.br/arquivos/v68_1/9>. Acesso em: 5 mar. 2002. 
 
c) Dissertações, Teses e Trabalhos Academicos 
 
PERES, T.B. Efeito da aplicação de pesticidas na atividade microbiológica do solo e na dissipação do 14C-
Paration Metílico. 2000.75f. Dissertação (Mestrado em Ciências - Área de Tecnologia Nuclear - Aplicações) - 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, 2000. 
 
SIMONI, I.C. Utilização de diferentes linhagens celulares para propagação do vírus da doença infecciosa da 
bursa. 2001.77f. Tese (Doutorado em Genética e Biologia Molecular - Área de Microbiologia) - Instituto de 
Biologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 
 
AZEVEDO, L.A. Produção gráfica: tecnologia, processos e aplicações. 1989. 20f. Trabalho de Graduação 
(Disciplina Projeto de Produto IV) – Curso de Desenho Industrial, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1989. 
 
Obs.: A primeira data nas dissertações e teses corresponde ao ano de depósito e a segunda ao ano da defesa. 
 
d) Dissertação/Tese, em meio eletrônico 

BATISTA, A.S. Saccharomices cerevisae em milho armazenado e o efeito na redução de aflatoxicoses. 2001. 
96p. Dissertação (Mestrado – Microbiologia Agrícola) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2001. Disponível em: <http://www.teses.usp.br> Acesso em: 28 jun. 
2005. 
 
e) Livros no todo, folhetos etc.  
 
BECKMANN, N. (Ed.). Carbon-13 NMR spectroscopy of biological systems. San Diego: Academic Press, 1995. 
334p. 
 
f) Livro em meio eletrônico 
 
SULLIVAN, J.T. Electronic atlas of parasitology. New York: McGraw Hill, 2000. 1 CD-ROM. 
 
g) Parte de livro (capítulo, trecho, fragmento etc.) 
 
Capítulo ou parte sem autoria específica – autor da parte é o mesmo autor da obra 
 



ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WATSON, J.D. Cell junctions, cell adhesion, and 
the extracellular matrix. In: ______. Molecular biology of the cell. 3th.ed. New York: Garland Publications, 
1994. 1294p. Chap. 19. 

ALVES, S.B. Fungos entomopatogenicos. In: ______. Controle microbiano dos insetos. Piracicaba: FEALQ, 
1998. p.289-370. 
 
Parte com autoria específica 
 
BANIJAMALI, A. Thyroid function and thyroid drugs. In: FOYE, W.O.; LEMKE, T.L.; WILLIAMS, D.A. (Eds). 
Principles of medicinal chemistry. 4th. Ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, 1995. chap.30, p.688-704. 
 
Sem autoria e título da parte 
 
PUPO, N.I.H. Pastagens e forrageiras: pragas, doenças, plantas invasoras e tóxicas, controles. Campinas: 
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1977. p.166-167. 
 
h) Trabalhos apresentados em eventos (Congressos, Reuniões etc.) 

ALEXANDRE, M.A.V.; DUARTE, L.M.L.; RIVAS, E.B.; MATOS, M.F.; CHAGAS, C.M.A Tobamovirus in commercial 
impatiens. In: ENCONTRO NACIONAL DE VIROLOGIA, 7., 1994, São Lourenço, MG. Resumos. São Lourenço: 
1994. p.14. 
 
i) Trabalhos apresentados em eventos, divulgados em periódicos 

RIVAS, E.B.; ALEXANDRE, M.A.V.; DUARTE, L.M.L.; GALLETI, S.R. Infecção natural de "dashee mosaic virus" 
em Dieffenbachia sp. Summa Phytopathologica, v.24, n.1, p.71, 1998. Trabalho apresentado no CONGRESSO 
PAULISTA DE FITOPATOLOGIA, 21., 1998, Botucatu. Resumos. 
 
j) Trabalhos apresentados em eventos, divulgados em suplemento de revistas 

BRAGGIO, M.M.; FÁVARO, O.C.N.; OLIVEIRA, M.M. Atividade antineoplásica da ficocianina. Arquivos do 
Instituto Biologico, São Paulo, v.57, p.65, 1990. Suplemento.Trabalho apresentado na REUNIÃO ANUAL DO 
INSTITUTO BIOLÓGICO, 3, 1990, São Paulo. Resumo 096. 
 
l) Trabalho apresentado em evento e divulgado em meio eletrônico 
 
SILVA, R.N. & OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na educação. In: 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais. Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 
<http://www.propes.ufpe.br/anais/educ/ceo4.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 
 
GALLETI, S.R.; MIYAI, T.; DUARTE, L.M.L.; RIVAS, E.B.; ALEXANDRE, M.A.V. Aspectos ultraestruturais dos 
mitocôndrios de Eucharis sp. (Amaryllidaceae) infectada por um Potyviridae. Arquivos do Instituto Biológico, 
São Paulo, v.68, 2001. Suplemento. Trabalho apresentado na REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 
14.,2001, São Paulo. Resumo 47. 1 CD_ROM. 
 
MENDES, M.C.; BRAGGIO, M.M.; HARAGUCHI, M. Eficácia do extrato etanólico da leguminosa Sesbania sesban 
em fêmeas do carrapato Boophilus microplus (Canes-trini,1887). Is. Arquivos do Instituto Biológico,São Paulo, 
v.68, 2001. Suplemento. Trabalho apresentado na REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 14., 2001, São 
Paulo. Resumo 110. Disponível em: <http://www.biologico.br/arquivos/v68_suplemento/index.htm> Acesso 
em: 24 mar. 2002. 
 
m) Proceedings com título próprio e editoria 

ARNASON, J.T.; MATA, R.; ROMEO J.T. (Eds.). Phytochemistry of medicinal plants. Proceedings of the 34th 
Annual Meeting of the Phytochemical Society of North America of Medicinal Plants, 1994, Mexico city, Mexico. 
New York: Plenum Press, 1995. 364p. (Recent Advances in Phytochemistry, 29) 
 
n) Citação de citação (apud) (Menção a documento ao qual não se teve acesso direto, por inacessibilidade 
ou dificuldade de tradução). 

TAKACS, A.P. & RAUSCHER, E. [Virus infection of potato tubers showing necroting rings.] Gyurusnekrozist 
mutato burgonyagumok virusfertozottsegenek vizsgalata. Novenytermeles, v.49, n.3, p.221-225, 2000. apud 
CAB Abstracts on CD-ROM, 2000/08-2002/01. 
 
o) Trabalho no prelo (todos os dados devem estar presentes na referência) 

ALMEIDA, M.M.G. O enfermeiro no planejamento familiar. Revista Brasileira de Enfermagem, São Paulo, v.38, 
n.3, p.215-230, 1985. [No prelo]. 
 
Artigo científico: compreenderá os seguintes ítens: título, nome do(s) autor(es), endereço do primeiro autor 
e local de origem dos demais autores, resumo em português, palavras-chave, título em inglês, abstract, key 
words, introdução, material e métodos, resultados e/ou discussão, conclusões, agradecimentos e referências 



bibliográficas. 
 
Comunicação científica: texto sem subdivisões, máximo de seis laudas digitadas. Deverá conter: resumo em 
português, palavras-chave, abstract (incluindo título e key words) e referências bibliográficas. 
 
Nota prévia: não deverá ultrapassar quatro páginas digitadas, deixando nitidamente delineados os objetivos e 
os resultados parciais obtidos. A Nota Prévia visa apenas garantir a prioridade do assunto e tem a mesma 
estrutura da Comunicação Científica. 
 
Artigo de revisão: conterá os seguintes ítens: título, nome do(s) autor(es), endereço do primeiro autor e local 
de origem dos demais autores, resumo, palavras-chave, abstract (incluindo o título do trabalho em inglês e key 
words) texto e referências bibliográficas. 
 
Suplemento: trabalhos que não se enquadram nos ítens anteriores e o Comitê Editorial considerar relevantes 
serão publicados na forma de suplemento dos Arquivos do Instituto Biológico. 

 




