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RESUMO 

 

Fungos entomopatogênicos Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae amplamente 

distribuídos em todas as regiões do mundo podem ser isolados de insetos, solo e de outros 

substratos. Essas espécies apresentam variabilidade genética e habilidades sobre diferentes 

insetos-praga. Patogenicidade e virulência sobre diversos artrópodes têm sido observadas com a 

variação de atividades enzimáticas e características genéticas dos isolados. A ação desses agentes 

está relacionada com as condições climáticas, causando epizootias em população de insetos e 

observado o controle biológico de Coleoptera, Hemiptera, Lepdoptera, Isoptera e de outras 

importantes pragas no Brasil e no mundo. Este trabalho teve por objetivos avaliar a ação de 

patogenicidade, viabilidade e virulência das linhagens de B. bassiana, M. anisopliae var. 

anisopliae e M. anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e adultos antes e após reisoladas de 

Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae), importante praga do algodão, 

avaliadas em condições de laboratório, visando o desenvolvimento de estratégias para o controle 

biológico da praga. Os resultados apresentados neste trabalho confirmaram que B. bassiana, M. 

anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum têm ação patogênica, elevada viabilidade 

sobre o bicudo-do-algodoeiro e significante virulência após reisolados das diferentes fases do 

inseto, podendo ser usados contra o inseto adulto em programas de controle biológico, 

proporcionando uma importante alternativa de controle contra A. grandis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fungo entomopatogênico, controle biológico, Beauveria, Metarhizium, 

Anthonomus grandis, algodão. 
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ABSTRACT 

 

Entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae is widely distributed in 

all regions of the world an can be isolated insects, soil and other substrates. These species has a 

large genetic and ability variation among the different host. Pathogenicity and virulence to 

different arthropods as well as enzymatic and genetic characteristics vary among isolates. Theses 

fungus can cause natural epizootics in insect populations, as has been observed biological for in 

control Coleoptera, Hemiptera, Lepdoptera, Isoptera and other important pests in Brazil and 

world. The aim this work was to evaluate in action pathogenicity, viability and virulence of the 

strains B. bassiana, M. anisopliae var. anisopliae and M. anisopliae var. acridum on eggs, larvae 

and adults before and after of Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae), 

important of host cotton, was evaluated under laboratory conditions, with the aim of developing a 

biological control strategy for this pest.  Results from the present work have confirmed that B. 

bassiana, M. anisopliae var. anisopliae and M. anisopliae var. acridum has pathogenic action and 

viability for the boll weevil and a greater virulence significant after the reisolated from the 

different phases of the insect, being able to be used against the adult in programs of biological 

control, may offer a alternative important as a control against A. grandis. 

 

KEY WORDS: Entomopathogenic fungus, biological control, Beauveria, Metarhizium, 

Anthonomus grandis, cotton. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse na utilização do controle biológico tem aumentado significativamente nas 

últimas décadas, constituindo-se em importante ferramenta no manejo integrado de insetos-praga, 

uma vez que utiliza inimigos naturais para manter a população de pragas abaixo dos níveis de 

dano econômico, evitando, ao mesmo tempo, prejuízos ambientais e para a saúde humana 

decorrentes do uso de inseticidas químicos. Dentro desse contexto, os agentes biocontroladores 

apresentam importante propriedade de conferir proteção às plantas causando doenças a insetos-

praga. Em contrapartida ao uso de agrotóxicos, o controle biológico oferece vantagens, quanto à 

seletividade de hospedeiros, capacidade de dispersão a partir de indivíduos da população, 

controle mais duradouro, podendo o patógeno permanecer por vários anos no ambiente, 

sinergismo com inseticidas químicos em subdosagens e inibição de desenvolvimento de 

resistência pela praga.  

Entre os agentes causadores de infecções em insetos destacam-se os fungos, bactérias, 

vírus, nematóides, dentre outros. Utilizando-se esses entomopatógenos, mesmo em doses 

elevadas, conseguem-se evitar desequilíbrios biológicos no agro-sistema, por não serem afetados 

os inimigos naturais e polinizadores relacionados (LACEY et al., 2001; ALVES et al., 2002). Os 

fungos entomopatogênicos que causam epizootias são capazes de resistir às barreiras físico-

químicas do tegumento e da hemolinfa do hospedeiro, provocando a morte do inseto. No 

ambiente, apresentam alta taxa de crescimento, produção elevada e capacidade de sobrevivência 

de unidades infectivas (DAOUST et al., 1986). 

Os fungos Beauveria e Metarhizium de distribuição cosmopolita são referidos como os 

primeiros a causarem doenças de natureza microbiana identificados em insetos (ALVES, 1998a). 

Ambos estão entre os mais importantes patógenos microbianos, com grande potencial para o 
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desenvolvimento como agentes de controle biológico, possuindo alto grau de infectividade e 

patogenicidade contra insetos-praga (SILVA et al., 2003).  

Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana são os mais empregados no controle de 

pragas (ALVES, 1998a), destacando-se M. anisopliae, no Brasil, usado com sucesso no controle 

das cigarrinhas da cana-de-açúcar Mahanarva posticata e M. fimbriolata (LUNA-ALVES LIMA, 

1985; MENDONÇA, 2005). Recentemente, foram testados para o controle biológico de lagartas 

do tomateiro (Tuta absoluta) e traça-das-crucíferas (Plutella xylostella) (GIUSTOLIN et al., 

2001; SILVA et al., 2003). 

B. bassiana vem sendo estudado com resultados promissores que atestam a eficácia deste 

fungo no controle de insetos de interesse agronômico, como Cosmopolites sordidus, veterinário, 

como Boophilus microplus e Rhipicephalus sanguineus e, vetor de doença humana, como 

Triatoma infestans (LECUONA et al., 2001). Nos EUA tem sido avaliado, tanto em laboratório 

quanto no campo, no controle de Anthonomus grandis, bicudo-do-algodoeiro (FRANK; 

SLOSSER, 1990).  

A pesquisa a cerca do uso de fungos para o controle do bicudo-do-algodoeiro no Brasil é 

pouco desenvolvida, no entanto, vários estudos de infecções experimentais têm sido conduzidos 

por pesquisadores visando potencializar o emprego de linhagens patogênicas ao inseto 

(COUTINHO; OLIVEIRA, 1991). DOMINGUES-SILVA (2001) utilizou vários isolados de B. 

bassiana contra A. grandis em condições de laboratório, sendo a maioria das linhagens pouco 

virulenta ao inseto, justificando a necessidade de novos estudos nessa área e a exploração da 

variabilidade natural. 

As pragas do algodão são fatores limitantes para a sua exploração, sendo as principais 

responsáveis pela queda de produção. O bicudo-do-algodoeiro é considerado a mais importante 

praga pelos danos que causa e pela dificuldade do seu controle (RAMALHO; WANDERLEY, 
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1996). Os inseticidas químicos fosforados e piretróides de amplo espectro são amplamente 

utilizados pelos agricultores, com conseqüências da contaminação ambiental, destruição de 

inimigos naturais e o desenvolvimento de resistência dos insetos. Medidas para a 

sustentabilidade, consolidação cultural e controle eficaz do bicudo devem ser retomadas, 

principalmente o emprego de agentes biocontroladores (MONNERAT et al., 2002). 

Evidenciado o sucesso do controle biológico por fungos entomopatogênicos, a 

necessidade de novos estudos nessa área e por não se dispor de maiores informações sobre a 

utilização desses patógenos para controle do bicudo-do-algodoeiro no Brasil, desenvolveu-se este 

estudo, em condições de laboratório, para avaliar a patogenicidade de linhagens de B. bassiana e 

M. anisopliae para o controle da praga. Esta importante ferramenta representará nova perspectiva 

para o estímulo do cultivo do algodão, fonte de geração de emprego e renda, que antes da 

introdução do bicudo-do-algodoeiro, ostentava a posição de uma das principais culturas da 

economia agrícola do Brasil.   

O presente trabalho foi desenvolvido visando atender os seguintes objetivos: 

a) Determinar a patogenicidade de linhagens de Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e 

adultos de Anthonomus grandis; 

b) Avaliar a ação patogênica das concentrações e estimar a Concentração Letal (CL50) de 

B. bassiana, M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum para ovos, 

larvas e adultos de Anthonomus grandis; 

c) Avaliar a viabilidade das linhagens fúngicas antes e após o reisolamento de ovos, larvas 

e adultos de A. grandis; 

d) Determinar a virulência das linhagens fúngicas antes e após do reisolamento de ovos, 

larvas e adultos de A. grandis. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Controle biológico de insetos-praga 

 

O controle microbiano de insetos intensificou-se nas últimas décadas, principalmente na 

área agronômica, devido aos sérios danos ambientais que os inseticidas químicos têm causado 

(ALVES, 1998a; INGLIS et al., 2001). O controle biológico por entomopatógenos de ocorrência 

natural é um importante fator regulador das populações de artrópodes (HEADRICK; GOEDEN, 

2001).  

O controle biológico de pragas é uma das formas de manter populações de insetos em 

equilíbrio no ambiente, limitando a rápida multiplicação destes e sem causar danos a outros 

organismos. O maior interesse na sua utilização está relacionado à semelhante ocorrência na 

natureza e por não apresentar os efeitos negativos causados pelos agrotóxicos. As vantagens do 

uso de agentes entomopatogênicos em relação aos pesticidas químicos consistem na eficiência, 

no custo, na segurança do homem e de outros organismos, na redução de resíduos tóxicos nos 

alimentos, na preservação dos inimigos naturais e do meio ambiente (ALVES, 1992; FARIA et 

al., 2002). 

O uso de microrganismos no controle biológico na forma de bioinseticidas e utilização de 

plantas resistentes aos insetos são possíveis alternativas ao atual uso excessivo de agro-químicos 

que causam a contaminação ambiental e do agricultor (PERLAK et al., 1990; DOMINGUES-

SILVA, 2001). Técnicas biológicas consistem na introdução de inimigos naturais, incluindo 

predadores, protozoários, fungos, bactérias, vírus e até substâncias produzidas pelo próprio 

inseto, com excelente perspectiva de utilização eficiente. Esses agentes podem ser manipulados 

para o aumento da patogenicidade, ampliação do espectro de ação, produção industrial ou a 
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incorporação de genes inseticidas em espécies vegetais (AZEVEDO; MESSIAS, 1985; ALVES 

et al., 2002; SILVA et  al., 2004).   

     

2.2 Perspectiva e potencial de controle biológico por fungos entomopatogênicos 

 

Os fungos entomopatogênicos são os organismos mais promissores para o controle 

biológico de insetos-praga, tendo sido testados com sucesso contra diversas pragas agrícolas. 

Cerca de 80% das doenças de artrópodes têm como agentes etiológicos os fungos, pertencentes a 

aproximadamente 90 gêneros e mais 700 espécies. São patógenos de largo espectro e podem 

infectar diferentes estágios de vida dos hospedeiros, como os ovos, larvas, ninfas e adultos. 

Atuam basicamente por contato, especializados na penetração via tegumento, o que os coloca em 

vantagem quando comparados com outros grupos de patógenos (ALVES et al., 2002). 

O desenvolvimento de novas pesquisas nessa área deve ser estimulado, visando à 

variabilidade natural contra insetos de importância econômica (LACEY et al., 2001). A 

variabilidade genética dos fungos pode ser considerada uma das suas principais vantagens para 

utilização no controle microbiano de insetos, sendo possível selecionar linhagens altamente 

eficientes para o controle de uma ou mais pragas, com características adequadas para serem 

utilizados como inseticidas microbianos. Dentre os gêneros de fungos mais importantes no 

controle biológico encontram-se Metarhizium e Beauveria (Anamorpho: Hyphomycetes) da 

família Moniliaceae, amplamente distribuídos na natureza, caracterizando-se por atacar várias 

espécies de inseto e apresentar extrema eficácia no manejo integrado de pragas (ALVES, 1998a; 

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

Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. e Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. são 

encontrados sobre insetos e no solo, vêm sendo testados para o controle biológico de insetos sob 
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condições de laboratório e de campo, podendo colonizar artrópodes de diversas ordens (DE 

HOOG, 1972). A ação desses agentes tem sido comprovada para controle de insetos-praga como 

Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Curculionidae), Hypothenemus hampei (Coleoptera: 

Scolytidae), Nezara viridula (Hemiptera: Crambidae) Heterotermes tenuis (Isoptera: 

Rhinotermitidae) Castnia licus (Lepidoptera: Castiniidae), Diatraea saccharalis (Lepidoptera: 

Crambidae) e outras importantes pragas no Brasil (ALVES et al., 2002). 

No Brasil, na região Nordeste a partir de 1964, detectou-se M. anisopliae (Metsch.) contra 

a cigarrinha da cana-de-açúcar Mahanarva posticata (Hemiptera: Cercopidae) e cigarrinhas das 

pastagens (Deois sp. e Zulia sp.), na região Centro-Oeste, com a ocorrência epizoótica para esse 

inseto nas condições de campo (ALVES, 1998a; MENDONÇA, 2005). Atualmente, tem sido 

avaliada a patogenicidade de M. anisopliae var. anispliae, com elevada eficiência, sobre 

importantes pragas, como o carrapato, Boophilus microplus (Canestrini); traça-das-crucíferas, 

Plutella xylostella (L.); cupins de cana-de-áçucar, Nasutitermes coxipoensis (Holmgren); 

formigas Atta sexdens sexdens (L.) e de interesse em saúde pública, como o barbeiro Triatoma 

infestans (Klug) (ATHAYDE et al., 2001; LECUONA et al., 2001; SILVA et al., 2003; 

LOUREIRO; MONTEIRO, 2004; ALBUQUERQUE et al., 2005).  

Na África foi implantado com sucesso um programa piloto com Metarhizium sp. contra 

gafanhotos (Orthoptera) (CHERRY et al., 1999). Metarhizium anisopliae var. acridum Gams e 

Rozsypal (Driver, Milner e Trueman) tem sido testado no campo como bioinseticida em alguns 

países africanos para o controle de gafanhotos, mas pouco se conhece sobre os aspectos 

biológicos deste fungo (DRIVER et al., 2000).  
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Os fungos entomopatogênicos 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 incluem a dissolução da cutícula de insetos para a indução da 

doença, supressão do sistema imunológico, 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 (ALVES, 1998a). 

B. bassiana produz exoenzimas (amilase, lipase, quitinase e protease) que estão 

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

morte do inseto (BIDOCHKA; KHACHATOURIANS, 1990; VALADARES-INGLIS; 

AZEVEDO, 1997). Os metabólitos beauvericina e bassianolide agem como um ionóforo 

citotoxico, existindo estudos que comprovaram propriedades inseticidas das mesmas (URTZ; 

RICE, 2000). A quimoelastase Pr1, produzida por Metarhizium anisopliae, é sintetizada no 

momento da produção do apressório, que envolve 78% da produção de proteína de M. anisopliae 

destinada à síntese de Pr1, referida como um fator-chave da patogenicidade e virulência desse 

fungo a insetos (St. LEGER et al. 1996). 

Athayde et al. (2001) estudaram a patogenicidade de B. bassiana e M. anisopliae sobre 

fêmeas selvagens de B. microplus nas condições de temperatura ambiente. Esses fungos 

causaram mortalidade do carrapato superior a 90%, confirmando o potencial desses agentes para 

o controle biológico do inseto. 
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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 obtidos por esses autores indicaram que 

as espécies fúngicas testadas foram patogênicas ao cupim com mortalidade crescente, em relação 

ao tempo de contato e ao aumento da densidade de esporos. 

 O potencial de inóculo e o método de exposição também são fatores importante para a 

patogenicidade. A linhagem de M. anisopliae ID-9 foi aplicada em larvas de Scolytus scolytus em 

concentrações que variaram de 102 a 106conídios/mL, causando mortalidade diferenciada após 10 

dias dos tratamentos na Concentração Letal (CL50) de 2,2 x 104conídios/mL (DOBERSKI, 1981). 

Scanlan et al. (2001) observaram que o método de exposição, cobertura vegetal e temperatura são 

determinantes para o controle biológico por M. anisopliae.  

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

elevado potencial de inóculo a temperatura média de 25ºC e umidade relativa de 90%, em 

condições de laboratório, verificando 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 coleópteros, lepidópteros, 

hemípteros, dípteros, himenópteros e ortópteros.  

 

2.2.1 Controle biológico de insetos por Beauveria bassiana 

 

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 
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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 e Moraes (1979).  

Na Rússia, as pesquisas com B. bassiana iniciaram-se com o controle de Leptinotarsa 

decenlineata, com o formulado Boverin (internacionalmente conhecido) que contém 6 x 109 

conídios/g. Na China, B. bassiana foi utilizado no programa controle de Ostrinia nubilalis, 

reduzindo os danos de 60 a 2% após cinco anos da implantação do programa (ALVES, 1998a). 

Na África esse fungo foi desenvolvido e aplicado como micoinseticida sobre gafanhotos, 

apresentando sucesso no controle da praga (JARONSKI; GOETTEL, 1997). B. bassiana tem sido 

avaliado nos EUA tanto em laboratório quanto no campo no controle de insetos-praga (FRANK; 

SLOSSER, 1990).  

As espécies de Beauveria que atacam freqüentemente os insetos são diferenciadas por 

apresentar células conidiogênicas dilatadas na parte basal, que se organizam nos conidióforos, 

densamente agrupadas. Os conídios de 2 a 3 x 2 a 2,5µm, globosos ou sub-subglobosos, ovóides, 

cilíndricos, verrugosos, aparecem sobre as hastes dessas células que podem ser simples, com 

ramificações na parte superior, ou em zigue-zague (SAMSON; EVANS, 1982; ALVES, 1998a). 

Os requisitos nutricionais para a germinação e o crescimento de B. bassiana não são 

complexos, crescendo em diversos ambientes, facilmente cultivado em meios naturais e 

sintéticos, envolvendo fatores fisiológicos quanto à fonte de carbono e nitrogênio necessários ao 

desenvolvimento hifal (ALVES et al., 2002).  

A infecção desse fungo é resultante da penetração de suas hifas via tegumento facilitada 

por mecanismos físicos e enzimáticos; os insetos atacados apresentam-se cobertos por micélio 

branco, que esporula em condições adequadas de umidade e luz, expressando a característica da 

doença denominada de muscardine branca (Figura 1) (GUPTA et al., 1992; MATEWELE et al., 

1994; TEFERA; PRINGLE, 2003).   
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       Figura 1. Infecção de Beauveria bassiana em escaravelho (Coleoptera).  

                   Disponível m:<http://www.fruit.naro.affrc.go.jp/kajunoheya/epfdb/Deutte/Beauv/
                   Speci/03106a> Acesso em: 5 jun. 2005. 
 

O ciclo biológico de B. bassiana apresenta duas fases distintas na infecção de insetos: a 

parasitária, que se inicia com a penetração tegumentar, em aproximadamente 12 horas. Os 

conídios, unidades infectivas, geminam em qualquer parte da cutícula do inseto. O tubo 

germinativo penetra através da cutícula, atinge a hemolinfa, diferencia-se em estruturas 

leveduriformes e conseqüentemente ocorre a morte do inseto; a sapróbia ocorre depois que os 

conidióforos se exteriorizam, formando os conídios que se dispersam no ambiente (St. LEGER et 

al., 1996; ALVES et al., 2002).  

Pacola-Meireles e Azevedo (1991) descreveram o ciclo parassexual de B. bassiana a 

partir do cruzamento in vitro entre mutantes, com o emprego de raios-gama, obtendo 

recombinantes haplóides e que devido à ocorrência de parameiose e instabilidade genética, não 

foram observados os diplóides. Todavia, este fenômeno criou possibilidade para o 

aprofundamento de estudos genéticos, mas com limitações, devido à cor branca da colônia, para a 

distinção de mutantes morfológicos. 

A duração das diferentes fases do ciclo de B. bassiana depende das espécies de insetos 

envolvidas e das condições ambientais durante a ocorrência da doença. Tubo germinativo e 

apressório foram observados durante a penetração do fungo na cutícula de cupins H.  tenuis, com 

fase de colonização entre 72 e 96 horas, extrusão micelial sobre os cadáveres do inseto entre 96 e 

120 horas e conidiogênese entre 120 e 144 horas após a inoculação (MOINO JR et al., 2002). 
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Para Matewele et al. (1994), baixa umidade e elevada temperatura (superior a 25ºC) constituem-

se nas principais limitações para o uso desse agente em controle biológico. As condições 

favoráveis são umidade relativa em torno de 90% e temperatura na faixa de 23 a 28ºC, sendo o 

limite mínimo e máximo de crescimento aproximadamente 5 e 35ºC, respectivamente, 

dependendo da linhagem (SIVASANKARAN et al., 1998).  

 Tefera e Pringle (2003) investigaram em laboratório os efeitos de método de exposição, 

concentração conidial e temperatura na infecção, mortalidade e esporulação em cadáveres de 2º 

instar de Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae) infectados por B. bassiana (BB-01). Larvas 

diretamente pulverizadas com conídios, expostas às folhas tratadas com conídios e mergulhadas 

em suspensão conidial resultaram em alta mortalidade de 98 a 100%.  

Loureiro e Monteiro (2004) registraram uma mortalidade de 66,7% sobre operárias de A. 

sexdens sexdens provocada pela linhagem AM 9 de B. bassiana, 3 dias após a inoculação de 1,0 x 

108conídios/mL em condições controladas de 27 ± 1ºC. Neste sentido, Devi et al. (2005) 

avaliaram os efeitos da umidade e de elevada temperatura sobre a germinação e crescimento de 

isolados de B. bassiana e demonstraram que a viabilidade dos mesmos foi afetada quando 

submetidos à temperatura de 32, 35, 38 e 42 ºC em relação ao controle a 25 ºC e em água 

adicionada de polietileno glicol a 10, 20, 30 e 40%. Alves e Moraes (1979) assinalaram que, em 

relação à radiação, B. bassiana pode ser estimulado pela luz ultravioleta de curto comprimento de 

onda (230 a 310nm). 

 

2.2.2 Controle biológico de insetos por Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium 

anisopliae var. acridum 

M. anisopliae, freqüentemente isolado de insetos doentes ou do solo, é a espécie fúngica 

mais importante em ação patogênica contra insetos. A doença é conhecida vulgarmente como 
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muscardine verde (Figura 2). Historicamente, os primeiros estudos de controle microbiano com 

um fungo entomopatogênico foram realizados pelo zoologista e patologista russo Ilya 

Metschnikoff no ano 1879 ao isolá-lo de larvas do inseto Anisopliae austríaca, denominando-o de 

Entomophthora anisopliae.  A partir dessa época, os isolados desse fungo vêm sendo testados 

sobre diversas espécies de insetos (MENDONÇA, 2005). A partir de 1883 foi reconhecido por M. 

anisopliae (TULLOCH, 1976).  

 

 
Figura 2. Infecção de Metarhizium anisopliae em cigarrinha (Hemiptera) 

Disponível em:<http://www.myhome.edunet4u.net/cosmos/manu5-3-33.htm> Acesso em: 3 abr. 2005. 
 
 

M. anisopliae comporta duas variedades, as quais foram definidas a partir do tamanho dos 

conídios; M. anisopliae var. anisopliae, apresenta conídios curtos que variam de 3,5 a 9,0µm e M. 

anisopliae var. major, que possui conídios longos, entre 9,0 a 18,0µm. Metarhizium anisopliae 

caracteriza-se por apresentar estruturas de reprodução assexuada, hialina, simples ou ramificada 

denominada conidióforo, possuindo na extremidade célula fialídica diferenciada, onde são 

formados conídios cilíndricos ou elípticos de coloração esverdeada (HAMMIL, 1972; ALVES, 

1998a). Os conídios, geralmente uninucleados, podem ocorrer sob a forma binucleada ou 

multinucleada. As hifas são frequentemente uninucleadas, mas podem apresentar dois ou mais 

núcleos, padrão genético heterocariótico (LUNA-ALVES LIMA, 1985) e recombinação mitótica 

(AZEVEDO; MESSIAS, 1985).  
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O ciclo biológico de M. anisopliae inicia-se com a germinação do conídio. Este, em 

condições favoráveis, emite um ou mais tubos germinativos, que após diferenciação hifal, 

desenvolve-se formando micélio. À medida que o fungo se desenvolve surge, no micélio, o 

conidióforo. No terceiro ao quinto dia de crescimento, os conídios se apresentam de cor branca e 

com o amadurecimento, tornam-se esverdeados. O ciclo se repete dando origem a novos conídios 

(RIBEIRO et al., 1992). Na fase parasitária desenvolve estrutura denominada de apressório que 

facilita a penetração do fungo no interior do inseto, através de processos mecânicos e enzimáticos. 

O apressório penetra no inseto, diferenciando-se em estruturas leveduriformes, as quais secretam 

toxinas que causam a morte do inseto. As hifas se exteriorizam para formar os conidióforos e 

conídios que se dispersam no ambiente (LUNA-ALVES LIMA, 1985). 

Messias e Azevedo (1980) descreveram pela primeira vez o ciclo parassexual de M. 

anisopliae utilizando mutantes morfológicos e auxotróficos. Luna-Alves Lima (1985) estudou o 

comportamento desse ciclo em linhagens de M. anisopliae, obtendo diplóides que apresentaram 

um volume nuclear maior do que os das linhagens parentais e que mantinham a capacidade de 

infectar insetos.  

Azevedo (1998) assinalou que a fusão de protoplasto em fungo permite a obtenção de 

heterocários e híbridos entre linhagens antes incompatíveis. Assim, do ponto de vista aplicado, o 

ciclo parassexual possibilitou a recombinação e o melhoramento genético em fungos 

economicamente importantes e que não apresentam ciclo sexual. 

Tulloch (1976) reconheceu duas espécies para o gênero Metarhizium, M. anisopliae e 

Metarhizium flavoviride. Com o domínio de técnicas enzimáticas e da biologia molecular, tornou-

se possível o estudo das características bioquímicas e moleculares dessas especies. Driver et al. 

(2000) empregaram marcadores moleculares de sequenciamento das regiões ITS (28S do rDNA) 

D3 e de RAPD para analisar 76 isolados de M. anisopliae, 42 isolados de M. flavoviride, dois 
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isolados Metarhizium álbum, dois isolados de Gliocladium sp.um isolado de B. bassiana. Sete 

isolados do Brasil foram analisados e carcterizados: M. flavoviride var. minus 1173 (ARSEF-

2948), isolado de hospedeiro (Homoptera); e M. anisopliae var. acridum (1189-1193 e 1036 

ARSEF-727), isolados de Schistocerca pallens (Orthoptera), com a inovação de que as espécies 

brasileiras de M. flavoviride passaram à sinonímia de M. anisopliae var. acridum.  

Alves (1998b) afirmou que M. anisopliae var. anisopliae é o mais importante  

entomopatógeno nas condições climáticas brasileiras, capaz de infectar mais de 300 espécies de 

insetos, devido principalmente à variabilidade genética que resulta no aparecimento de muitas 

linhagens com diferentes níveis de virulência, especificidade, produção de conídios, resistência à 

ultravioleta e patogenicidade a vários insetos. 

O mais bem sucedido programa de controle de praga com M. anisopliae var. anisopliae, 

aplicado no Nordeste do Brasil contra a cigarrinha da cana-de-açúcar, se constituiu no maior 

exemplo na área do conhecimento científico para o desenvolvimento econômico sustentável, sem 

agressões ao meio ambiente. O êxito do controle biológico, depende, entre outros fatores, da 

qualidade do isolado a ser aplicado, quantidade de inoculo, viabilidade e virulência dos conídios, 

condições climáticas favoráveis e correta forma de aplicação (MENDONÇA, 2005). 

M. anisopliae var. acridum está sendo aplicado no campo em alguns países africanos e 

com o relevante estudo de análise genética feito por Driver et al. (2000), vários pesquisadores 

têm feito novos testes de caracterização e aplicação como patógeno de insetos. Esse patógeno 

vem sendo estudado e testado contra várias espécies de insetos, dentre as quais Rhammatocerus 

schistocercoides (Orthoptera: Acrididae) no Brasil (FARIA et al., 2002). A princípio este fungo 

foi estudado como patógeno específico de gorgulhos Otiorhinchus sulcatus e Delia antiqua 

(ROMBACH et al., 1986; MOREIRA et al., 1996).  
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Gams e Rozsypal (1973) isolaram M. anisopliae var. acridum de larvas e pupas de 

curculionídeos (Ceutorrhynchus maculata-alba; Ceutorrhynchus albovittatus) e de solos 

cultivados na Europa. Os conídios de linhagens jovens mostraram-se tipicamente elipsóides, com 

7 a 9-11 x 4,5 a 5,5µm, hialino, quando observado isoladamente e massa conidial de coloração 

verde-amarelada à olivácea, apresentando conidióforos que originam fiálides clavadas de 9 a 14 x 

3 a 45µm, cadeias de conídios elipsóides com diferenciação basal. M. anisopliae var. acridum 

provoca mudanças no comportamento do hospedeiro, favorecendo as estratégias de controle. Sua 

ação patogênica tem sido demonstrada, principalmente, na infectividade de gafanhotos e 

carrapatos (FRAZZON et al., 2000; SIEGLAFF et al., 1998). No Brasil, foi isolado do gafanhoto 

S. pallens no estado do Rio Grande do Norte. O isolado brasileiro é diferente dos que vêm sendo 

testados como bioinseticidas em outros países, sendo muito virulento para R. schistocercoides 

(MOREIRA et al., 1996). Na Austrália (Queensland), esse fungo foi isolado de Austracris 

guttulosa (Orthoptera) em 1979, tendo sido catalogado na EMBRAPA/CENARGEN, Brasil, em 

1990 como M. anisopliae var. acridum CG 291 (ARSEF 324; CSIRO FI-985) (TIGANO et al., 

2002). 

As condições ambientais exercem grande influência para esses agentes fúngicos, sendo 

estas adversas, o controle microbiano torna-se prejudicado, justificando-se as pesquisas, visando 

selecionar, induzir e melhorar linhagens de patógenos que apresentam características úteis para o 

êxito de seu emprego no campo. Os fatores ambientais interferem na germinação, esporulação e 

virulência, sendo os principais a temperatura, a umidade, a luz e o pH (BLANFORD; THOMAS, 

2001; MENDONÇA, 2005).  

A temperatura favorável ao desenvolvimento de M. anisopliae situa-se entre 25 e 30ºC, 

sendo o limite mínimo de 7ºC e máximo de 35ºC. Temperatura acima de 40ºC causou 
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retardamento na germinação, consequentemente, a morte dos conídios (Mc CLATCHIE et 

al.,1994). 

Magalhães et al. (2000) observaram a esporulação de B. bassiana e M. anisopliae var. 

acridum sobre R. schistocercoides em ambientes úmidos e secos, produzindo conídios a 53-75% 

de umidade relativa.  Stathers et al. (1993) observaram o efeito de diferentes temperaturas sobre a 

viabilidade dos conídios estocados em óleos vegetais e minerais, verificando uma redução de 

20% na viabilidade dos conídios estocados nos diferentes óleos a temperatura de 25 ºC.   

Ouedraogo et al. (1997) determinaram a tolerância de 14 isolados de M. anisopliae var. 

acridum  sob variação de temperatura. A maioria cresceu entre 11 e 32 ºC, mas a temperatura 

ótima de crescimento variou de 25 a 32 ºC, definindo que os isolados desse fungo são resistentes 

a temperaturas elevadas. Blanford e Thomas (2001) conduziram estudos com duas diferentes 

doses de M. anisopliae var. acridum para examinar o efeito sobre a sobrevivência e o potencial 

reprodutivo de S. gregaria, sob condições de termorregulação. A taxa de mortalidade variou de 

66% e 90% após 10 dias, sob temperatura constante e variável, respectivamente. Moore et al. 

(1992) avaliaram os efeitos da luz natural e simulada (ultravioleta), sobre a germinação de 

conídios de M. anisopliae var. acridum em diferentes temperaturas, concluindo que a luz natural 

causou maiores danos na germinação do que a luz simulada, devido provavelmente os raios 

ultravioleta terem sido mais intensos na luz natural em relação à luz simulada.  

Onofre et al. (2001) avaliaram o crescimento micelial e condiogênese de Metarhizium 

anisopliae em meio de cultura Batata-Dextose-Ágar (BDA), Czapek e Meio Completo (MC) em 

três regimes de luminosidade: claro contínuo, alternância com luz do dia/escuro e luz 

negra/escuro, à temperatura de 27 ± 2ºC. Esses autores concluíram que o crescimento de micélio 

e produção de conídios foram semelhantes em ambos os meios, quando combinados com o 

regime claro contínuo.  
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Bittencourt et al. (1995) isolaram M. anisopliae de cutícula, hemolinfa e superfície 

externa de fêmeas de B. microplus infectado articialmente, comprovando que esse fungo cresceu 

satisfatoriamente quando transferido para tubos de ensaio contendo BDA e em garrafas com 

arroz, apresentando um ciclo de crescimento de 12 dias em média, produzindo 3,8 x 

109conídios/g de arroz. Esta quantidade de conídio foi pouco inferior à verificada por ALVES 

(1998b), que observou um rendimento de 7,5 a 10%, quando obteve de 7,5 a 10 gramas de M. 

anisopliae, para cada 100g de arroz, com cerca de 1010conídios/grama. 

Peveling e Demba (1997) testaram a viabilidade de M. anisopliae em relação à toxicidade 

de inseticidas Diflubenzurin, Fenitrotion-Esfenvalerato e Profenofos-Cipermetrim sobre diversos 

artrópodes, concluindo que o fungo comportou-se adequadamente. Nesse aspecto, Pedroza e 

Silva (1999) não observaram nenhum efeito tóxico quando M. anisopliae foi usado com o 

fungicida Manzate e com os inseticidas Decis e Cipermetrim, com doses inferiores a 500µg/mL 

do fungicida assim como, não foi observada toxidez dos inseticidas nas doses inferiores a 

500µg/mL para o Decis e a 3000µg/mL para o Cipermetrim. Novos estudos têm testado a 

eficácia de M. anisopliae contra insetos de interesse econômico, avaliando diferentes sinergismos 

com agroquímicos em subdosagens.  

Arthurs et al. (2003) fizeram estudos de compatibilidade química com o inseticida 

fenitrotion contra gafanhotos e verificaram que o produto químico causou redução imediata na 

população de insetos, enquanto que M. anisopliae var. acridum persistiu no ambiente 

promovendo o controle dos insetos. Para Alves et al. (2002), Tefera e Pringle (2003) e Destéfano 

et al. (2005), o emprego adequado de produção, formulação, potencial de inóculo, método de 

exposição e condições ambientais são determinantes para a eficiência das diferentes linhagens de 

M. anisopliae e B. bassiana sobre insetos. 
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2.3 Cotonicultura: contexto atual e perspectivas 

 

O algodoeiro Gossypium hirsutum var. latifolium Hutch, dicotiledônea da família 

Malvaceae, cultivado em mais de setenta países em todos os continentes, vem passando por 

várias melhorias tecnológicas, alcançando demandas agronômicas, industriais e grande expressão 

socioeconômica. O algodoeiro é considerado planta de autofecundação, embora a taxa de 

cruzamento natural possa atingir 50% ou mais; os trabalhos de melhoramento genético exigem 

polinização controlada. A manutenção de pureza, nos campos de multiplicação de sementes, 

depende de barreiras físicas ou de isolamento pela distância (SANTOS, 1999; MIRANDA, 

2003).  

Desde 1790 são conhecidos trabalhos de melhoramento genético do algodoeiro, mas foi a 

partir do século XX que essas técnicas foram introduzidas. Essa época coincide com a detecção 

do bicudo-do-algodoeiro nos Estados Unidos da América, oriundo do México, conduzindo a 

necessidade de obter variedades mais precoces e de ciclo determinado, para possibilitar o cultivo 

do algodão em face da nova praga. As novas variedades de potencial genético, superando as 

anteriores em produtividade e qualidade de fibra, constituíram uma das mais notáveis conquistas 

na área de melhoramento da planta (BÓREM, 2003).  

O setor algodoeiro mundial vislumbra atualmente a perspectiva do cultivo do algodão 

transgênico. A Índia, o terceiro maior produtor de algodão do mundo, utiliza variedade resistente 

aos insetos-praga, gerando economia de US$ 30, por hectare, devido à redução na aplicação de 

inseticidas. Na África do Sul, o aumento na produção chegou a 60% com o uso de sementes 

transgênicas. A China, que se transformou em um dos maiores produtores de algodão, reduziu em 

80% o uso de inseticidas. Os produtores chineses que adotaram o algodão geneticamente 
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modificado produzem 3,37 toneladas por hectare, contra as 3,18 toneladas por hectare produzidas 

pela semente convencional (BÓREM, 2003).  

O algodão tolerante a herbicida e o resistente a insetos aumentam a produtividade e 

reduzem a aplicação de agrotóxicos. Estudos brasileiros recentes indicam que o cultivo de 

variedades transgênicas de algodão pode ser um diferencial para o aumento da produtividade e 

redução de custos da produção. Estima-se que no Brasil os gastos com inseticidas representam de 

25 a 30% do custo de produção de algodão (LOBO et al., 2003). A aplicação desses produtos 

químicos, além do elevado custo, afeta o meio ambiente, a saúde humana e outros animais, 

viabilizando insetos resistentes.  

A cadeia produtiva do algodão, uma das mais importantes do Brasil e do Mundo, 

contribui na geração de empregos diretos e indiretos, movimentando apenas na indústria 

aproximadamente US$ 1,5 bilhão/ano. Seus principais produtos, a fibra e o caroço tem relevância 

no mercado têxtil e alimentar, em algumas regiões suas folhas são utilizadas na alimentação 

animal (FREIRE; BELTRÃO, 1997). 

Os Estados Unidos e China são os grandes produtores mundiais de pluma, com 19 

milhões de toneladas métricas no ano 2000 (TARCIANO et al., 2001). O Brasil plantava mais de 

dois milhões de hectares de algodoeiro na década de 60, era o oitavo maior produtor e exportador 

mundial de algodão, passando à condição de importador no ano 1997. As mudanças 

socioeconômicas ocorridas no país, globalização da economia, elevadas taxas de juro e cambial e 

introdução de nova praga levaram à redução da área plantada a menos de um milhão de hectare, 

passando o Brasil à condição de importador de fibras de algodão (SANTOS; SANTOS, 1997; 

RAMALHO et al., 2002).    

Atualmente, observa-se o renascimento da cotonicultura, direcionada aos planaltos do 

Brasil Central, de topografia plana, ideal à mecanização. Esta nova cotonicultura, alicerçada na 
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tecnologia e no capital, cria nova alternativa para rotação com a cultura da soja, com ênfase no 

sistema de plantio direto. Para atender as exigências do mercado internacional, a cotonicultura 

brasileira precisa potencializar as áreas de plantio e empregar novas tecnologias, visando o 

melhor nível de produtividade e qualidade de fibras adequadas a essa nova realidade. 

Tecnologia alternativa e competitiva da cotonicultura está baseada na produção do 

algodão orgânico colorido, ampliando mercados e agregando valor econômico e social. Para 

Freire e Beltrão (2003), o objetivo é dominar o manejo, meios de produção e comercialização, 

garantindo ganhos diferenciados para os pequenos produtores nordestinos. Esses pesquisadores 

afirmam que um dos problemas é atender às exigências internacionais para garantir a certificação.  

 

2.3.1 Principais insetos-praga e inimigos naturais da cultura algodoeira 

 

 A cultura algodoeira é afetada por um complexo de pragas, reduzindo significativamente 

a produção, caso não sejam tomadas as medidas de controle adequadas. Manter os níveis de 

infestação dos insetos sob controle configura-se em principal desafio do agricultor. Entretanto, 

não se pode confiar num único método de controle, o químico, mas considerar um conjunto de 

medidas que, combinadas, resultem no controle efetivo (MIRANDA, 2003).  

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) inclui estratégias de controle biológico, manejo 

cultural, controle genético e controle químico, adotando-se este último apenas como forma de 

controle emergencial em casos de nível populacional elevado (SILVA; ALMEIDA, 1998; 

SILVA, 2000).  O monitoramento de pragas constitui-se na primeira condição para a realização 

do MIP, promovendo o manejo dos insetos-praga e os inimigos naturais.  

As principais pragas do algodoeiro incluem: bicudo (Anthonomus grandis); tripes (Thiips 

tabaci e Frankliniella sp.); pulgão (Aphis gossypii e Myzus persicae); mosca branca (Bemisia 
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tabaci e Bemisia argentifolii); curuquerê (Alabama argilacea); lagarta-das-maçãs (Heliothis 

virescens); lagarta rosada (Pectinophora gossypiella); lagarta militar (Spodoptera frugiperda) e 

percevejo rajado (Horcias nobilellus) (SANTOS, 1999; SILVIE et al., 2001). 

Entre os inimigos naturais de pragas do algodoeiro que exercem ação de controle 

biológico, estão predadores como percevejos (Podisus nigispinus, Geocoris spp., Nabis spp.); 

joaninhas (Cycloneda sanguinea e Scymnus spp.); besouros (Calosoma sp. e Lebia concinna); 

Cotolaccus grandis; tesourinhas (Dorus sp.). Entre os pasitóides destacam-se Trichogramma spp. 

e Cerastomicra intmaculata. Os microrganismos relacionados incluem-se a bactéria Bacillus 

thuringiensis e os fungos B. bassiana, M. anisopliae e Nomuraea rileyi, além do vírus da 

poliedrose nuclear (VPN) (FERNANDO et al., 2003; LOBO et al., 2003; ALMEIDA; LUNA-

ALVES LIMA, 2005). 

 

2.3.2 Anthonomus grandis (bicudo-do-algodoeiro): descrição, biologia e danos à cultura 

algodoeira 

 

Anthonomus grandis (Boheman 1843) (Coleoptera: Curculionidae) foi coletado pelos 

entomologistas franceses no estado de Vera Cruz, México, no início da década de 1830 

(GABRIEL, 2002). O primeiro registro da relação do inseto com o algodoeiro cultivado ocorreu 

em 1855 quando se encontrou o inseto causando danos em algodoeiros próximos a Monclava, 

estado de Coahuila, México, localizada na zona climática completamente distinta de Vera Cruz. 

Posteriormente, esse inseto foi encontrado no Texas, EUA, em 1892, reavivando-se o interesse 

em conhecer melhor seu local de origem e seu hospedeiro nativo. Depois de vários estudos 

concluiu-se que o bicudo-do-algodoeiro hospedava-se em espécies da família Malvaceae, 
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passando a ser praga mais importante do algodão cultivado, G. hirsutum (SCATAGLINI et al., 

2000).  

No Brasil, a introdução do bicudo ocorreu no início da década de 80, sendo considerada 

atualmente uma das pragas mais dinâmicas que se tem conhecimento. Sua detecção ocorreu em 

fevereiro de 1983, em Campinas, SP, e em julho do mesmo ano nos estados da Paraíba e de 

Pernambuco. Com a rápida adaptação às condições favoráveis do clima tropical, em 1985, a 

praga já havia se disseminado em mais de um milhão de hectares, principalmente na região 

Nordeste, passando a ser a principal praga algodoeira pelos danos e dificuldade de controle. 

Nessa região a presença da praga foi mais danosa, traduzida por acentuada redução na área 

plantada e produtividade, contribuindo para o surgimento dos problemas socioeconômicos, por 

ser a cultura do algodão uma das principais do Semi-Árido (76% da região) (RAMALHO; 

WANDERLEY, 1996). 

A disseminação do bicudo-do-algodoeiro contribuiu significativamente para o Brasil 

passar à condição de importador, comprando no mercado externo 8% do consumo nacional de 

algodão em pluma, já no início da década de 90. Entre os anos de 94/95, esse percentual de 

importação passou para 41%; e a partir de 1997, o País situou-se como o 2º maior importador 

mundial (SANTOS; SANTOS, 1997). 

O bicudo-do-algodoeiro é um inseto de reprodução sexuada. O adulto tem em média 7mm 

de comprimento, coloração cinza ou castanho, rostro bem alongado, fino e recurvado, 

correspondente à metade do comprimento do restante do corpo. Tem dois espinhos no fêmur do 

primeiro par de pernas e élitros com riscas longitudinais. As fêmeas depositam os ovos no 

interior dos botões florais e maçãs, em média, 10 a 12 ovos/dia, geralmente posto no orifício feito 

pela fêmea na base do botão floral ou na parte apical, sendo fechado em seguida por uma 

secreção cerosa (Figuiras 3a e 3b).  
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3a 3b 

               Figura 3a. Adulto de Anthonomus      Figura 3b. Fêmea de Anthonomus 
               grandis alimentando-se da maçã        grandis com ovipositor dentro 
               do algodoeiro, construindo ori-          do orifício da maçã-do-algodoeiro. 
               fício de oviposição. 

   Fonte: (SILVIE et al., 2001). 
 

O ovo tem coloração branca, com aproximadamente 0,8mm de comprimento. A larva, 

também, branca, é ápoda e em forma de “C”, medindo em média 5mm de comprimento; a pupa, 

apresenta características similares às larvas (Figuras 4a-b e 5) (SILVIE et al., 2001). 

            
a b 

 Figura 4a-b. a. Botão floral de Gossypium hirsutum         Figura 5. Larvas de Anthonomus grandis 
 com orifício característico de oviposição de                     no interior da maçã-do-algodoeiro. 
 Anthonomus grandis.                                                               
 b. Ovo do inseto na região apical do botão 
 floral.  
 

 

O ciclo biológico de ovo a adulto se completa em aproximadamente 20 dias. A incubação 

do ovo ocorre de 2 a 4 dias; o estágio larval de 4 a 12 dias; o estágio de pupa de 2 a 6 dias. Entre 

   



Patogenicidade e Viabilidade de Beauveria bassiana...                                                   ALMEIDA, J. C. 37

18 a 20 dias o inseto adulto no interior do botão floral ou maçã do algodoeiro, usando as 

mandíbulas, abre uma fenda para escapar, dando reinício ao ciclo, com cinco a seis gerações por 

safra (Figura 6) (SILVIE et al., 2001).  

 

 
Figura 6. Etapas do ciclo biológico de Anthonomus grandis 

  

Os danos que o bicudo-do-algodoeiro causa à cultura algodoeira surgem desde o estádio 

de larva até adulto, além dos orifícios nas estruturas florais provocadas pela alimentação 

(GREFENSTETTE; EL-LISSY, 2003). Hospeda-se no algodoeiro no início da formação dos 

botões florais, elevando a taxa de abscisão de fruto para 50 a 70%. O período mais crítico para o 

algodoeiro fica entre 60 e 110 dias da emergência, quando se define cerca de 80% de sua 

produção. A população do inseto torna-se extremamente alta no fim da safra, estimando-se em 

500.000 por hectare (BARBOSA et al., 1986; RAMALHO et al., 2002).  O inseto apresenta 

tigmotropismo e desenvolvimento holometabólico, sendo menognato com aparelho bucal 

mastigador nas larvas e adultos (PARRA, 1999).  

O inseto apresenta hábito endófago, com as larvas se desenvolvendo no interior de botões 

florais e das maçãs. Essa praga ocasiona uma redução drástica na produtividade, devido à perda 
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de botões florais que caem após o ataque, diminuindo significativamente o número de capulhos 

na colheita. Os níveis de infestação crescem rapidamente, comprometendo até 100% da 

produção. O inseto adulto tem como alvos de dieta o botão floral, as brácteas, as anteras e os 

óvulos que apesar de tenros, armazenam vários nutrientes importantes (amido e colesterol) para o 

crescimento das larvas e adultos. Isso justifica a alta taxa de abscisão provocada pelos insetos, 

devido à destruição das estruturas gaméticas, provocando o aborto do botão floral e necrose nas 

áreas circunvizinhas ao dano, por enzimas da saliva do inseto (SANTOS; SANTOS, 1997; 

MIRANDA, 2003). Na escassez dessas estruturas de frutificação, os adultos se alimentam de 

folhas, pecíolos das folhas e pontas de haste. 

No interior das maçãs e dos capulhos, essas larvas destroem as fibras e sementes imaturas. 

Os botões florais afetados ficam amarelados e com perfurações escuras (orifícios de alimentação) 

ou com pólen aderido (orifícios de oviposição). Flores atacadas não se abrem normalmente e 

apresentam as pétalas perfuradas. A planta atacada apresenta crescimento e vegetação excessiva. 

Os adultos podem permanecer de 30 a 40 dias, durante a safra, alimentando-se e ovipositando nos 

botões florais, sendo encontrados com maior freqüência na parte intermediária da planta 

(SANTOS, 1999).  

O inseto tem capacidade de sobreviver por mais de 200 dias, alimentando-se de botões 

florais do final do ciclo da cultura e com a destruição das soqueiras, a maioria abandona os 

campos cultivados e se dirigem aos abrigos, áreas vegetadas existentes ao redor das áreas 

cultivadas. Nesses locais de refúgio, os adultos permanecem com seu metabolismo fisiológico 

reduzido, alimentando-se esporadicamente de grãos de pólen de diferentes espécies vegetais, das 

quais muitos indivíduos sobrevivem à safra seguinte (GABRIEL, 2002). 

Rummel et al. (1997) examinando o conteúdo intestinal de bicudo-do-algodoeiro 

coletados no Texas, EUA, confirmaram que os insetos alimentam-se na entressafra de pólen de 
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Hymenopappus flavescens, considerando a hipótese de que na ausência de frutificação do 

algodoeiro, esse inseto pode prolongar sua vida alimentando-se do pólen dessa planta.   

No Brasil, em vários Estados, diversas plantas hospedeiras estão relacionadas com o 

bicudo-do-algodoeiro: Thespesia populnea, Cienfuegosia affinis, Cienfuegosia glabrifolia, 

Cienfuegosia drummondii e Cienfuegosia spp.) porém, nenhuma é comparável ao algodoeiro na 

manutenção de populações da paraga, mas podem manter os adultos até que esses localizem as 

plantações de algodão (BURKE et al., 1986; SILVIE et al., 2001). 

 

2.3.3 Controle cultural, químico e biológico para o bicudo-do-algodoeiro  

 

O nível de controle do bicudo é feito com 10% de botões atacados, até 80 dias e 15% a 

partir dos 80 dias. Nas inspeções de campo verificam-se 50 botões por 10 hectares atacados pelo 

inseto, sendo um botão por planta, observando os botões florais existentes no ponteiro. No 

período de 40 a 100 dias são feitas vistorias semanalmente. As estratégias de manejo são 

preconizadas por vários autores, entretanto, as mais adotadas estão nos trabalhos de Santos 

(1999) e de Miranda (2003), os quais sugerem modificações das práticas de manejo, para 

dificultar a reprodução, dispersão e sobrevivência do inseto. Entre essas práticas recomendadas, 

estão a uniformização da data do plantio por região, catação e destruição de botões florais caídos 

no solo, destruição dos restos culturais após a colheita, uso de culturas armadilhas, rotação de 

culturas e uso de armadilhas com feromônio para monitoramento dos adultos antes do novo 

plantio.  

No Brasil, o bicudo-do-algodoeiro, desde que se estabeleceu como praga de importância 

econômica tem-se sugerido alternativas de controle, como cultivares resistente ou tolerante, por 

melhoramento convencional, obtenção de cultivares precoces, de frutificação concentrada, porte 
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baixo e rápida maturação de ciclo 110 dias, garantindo a safra antes que a população do inseto 

atinja limites de dano econômico (MIRANDA, 2003).   

O controle efetivo da praga é feito com inseticidas químicos de largo espectro. Esse tipo 

de controle é adotado pela maioria dos produtores, sem atender o mínimo de recomendações 

técnicas. As pulverizações maciças têm alertado a sociedade sobre os riscos ambientais 

decorrentes dos resíduos tóxicos que vertem para os leitos de rios ou que ficam nos restos de 

cultivo, causando mudanças no ambiente edáfico e persistência de resíduos com influência sobre 

a bioatividade dos solos (PERES et al., 2004). 

O adulto é a única fase do ciclo biológico exposto à ação dos inseticidas. As aplicações 

são baseadas em dados de amostragens e intensidade da infestação, com freqüência das 

pulverizações, que chegam de 10 a 12 por safra. Até os 80 dias recomenda-se o uso de fosforados 

e carbamatos como Endosulfan, Metidation, Paratiom Metílico e Phosmet. Os piretróides mais 

utilizados são Betacyflutrina, Deltametrina, Zetacyflutrina e Alfacipermetrina. A manipulação 

incorreta desses produtos, conduzida por erros de formulação e manuseio, tem afetado os 

inimigos naturais, contribuindo para o desenvolvimento de insetos resistentes e ecotoxicidade, 

expondo o homem e outros animais aos efeitos carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos e 

corrosivos, ressaltando ainda, a persistência de resíduos em subprodutos de origem animal, 

(SANTOS, 1999).  

Para Miranda (2003) o uso dos inseticidas químicos deve ser aliado às medidas culturais e 

biológicas, de modo a resultar no melhor controle possível da praga, com poucas conseqüências 

deletérias a organismos não-alvos presentes na lavoura. Na escolha do produto deve-se considerar 

questões relacionadas à eficiência, seletividade a inimigos naturais, toxicidade, poder residual e 

período de carência.  
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Medidas utilizando aspectos ecológicos, manejo cultural e biológico, via bioinseticidas e 

inimigos naturais não têm sido completamente eficientes no combate dessa praga. O controle 

biológico como estratégia de manejo de pragas, com vários casos de sucesso comprovado, deve 

ser empregado à cultura do algodão. O uso de patógenos pode ser incrementado em sinergismo 

com as práticas de controle cultural e químico. Existem vários produtos biopesticidas, disponíveis 

no mercado brasileiro sob a forma líquida e pó molhável, para pulverização na lavoura, sendo na 

maioria, produzidos utilizando a bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) tóxicos contra o Curuquerê, 

Lagarta-das-maçãs, Lagarta Militar. Esses produtos são ineficientes quando testados contra o 

bicudo (LOBO et al., 2003).  

A pesquisa acerca do uso de fungos entomopatogênicos para o controle biológico do 

bicudo-do-algodoeiro no Brasil ainda é pouco desenvolvida (DOMINGUES-SILVA, 2001). Não 

há registros na literatura específica da patogenicidade de Beauveria e Metarhizium sobre os 

diferentes estádios de vida do inseto (ALMEIDA et al., 2004). Almeida e Luna-Alves Lima 

(2005) testaram linhagens de B. bassiana e M. anisopliae var. anisopliae sobre o bicudo-do-

algodoeiro em condições controladas de laboratório e verificaram que ambas as linhagens 

mostraram-se eficientes para o controle da praga. Nesta perspectiva, desenvolveu-se o presente 

estudo. 
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5.1 Patogenicidade e virulência de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. ao Anthonomus grandis 

(Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) antes e após reisolado de ovos, larvas e adultos 
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Patogenicidade e Virulência de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. ao Anthonomus grandis 

(Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) Antes e Após Reisolado de Ovos, Larvas e Adultos 

 
 
RESUMO-Verificou-se a ação patogênica de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (URM 3447) 

sobre ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis (Boheman), bicudo-do-algodoeiro 

(Coleoptera: Curculionidae) em concentrações de 108, 107, 106, 105, 104conídios/mL sob 

condições de temperatura (27 ± 2oC), UR (60 ± 10%) e fotofase (14h) e determinou-se a 

Concentração Letal (CL50). Os insetos usados nos bioensaios foram criados em dieta artificial nos 

Laboratórios de Entomologia e Biologia Molecular de Insetos, EMBRAPA-CNPA. Todas as 

concentrações causaram mortalidade, variando em média (96,0; 86,7 e 93,5%) na maior 

concentração (108conídios/mL) e 44,1; 46,8 e 34,9%, na menor concentração (104conídios/mL) 

para ovos, larvas e adultos, respectivamente. O fungo foi reisolado de ovos, larvas e adultos do 

inseto e produzido em arroz parboilizado. Preparou-se as CL50: 0,62 x 106; 0,24 x 106 e 0,43 x 

106conídios/mL, que  foram usadas na aferição da virulência, a partir do TL50 e potência relativa 

do patógeno (PRP) sobre o inseto adulto. O fungo reisolado apresentou menor TL50 e maior PRP 

em relação ao fungo padrão. Esses resultados demonstraram que B. bassiana (URM-3447) tem 

ação patogênica para o bicudo-do-algodoeiro e maior virulência após o reisolamento dos 

diferentes estágios do inseto, podendo ser utilizado contra o adulto em programas de controle da 

praga.  

 
 
PALAVRAS-CHAVE: fungo entomopatogênico, controle biológico, inseto, bicudo-do-

algodoeiro. 
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Pathogenicity and Virulence of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. to the Anthonomus grandis 

(Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) Before and After the Eggs, Larvae and Adults had been 

reisolated 

 

ABSTRACT-It was verified the pathogenic action of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (URM 

3447) on eggs, larvae and adults of Anthonomus grandis (Boheman), boll weevil (Coleoptera: 

Curculionidae) in concentrations of 108, 107, 106, 105, 104conidia/mL under conditions of 

temperature (27 ± 2oC), RH (60 ± 10%) and photophase (14h) and it was determined the Lethal 

Concentration (LC50). The insects used in the bioassays had been created in artificial diet in the 

Entomology and Molecular Biology of Insects Laboratories, EMBRAPA-CNPA. All the 

concentrations have caused mortality, varying on average (96.0; 86.7 and 93.5%) in the biggest 

concentration (108conidia/mL) and 44.1; 46.8 and 34.9%, on the least concentration 

(104conidia/mL) for eggs, larvae and adults, respectively. The fungus was reisolated from eggs, 

larvae and adults and in produced parboiled rice.  The CL50 were prepared: 0.62 x 106; 0.24 x 106 

and 0.43 x 106conidia/mL, that they had been used in the gauging of the virulence, from the LT50 

and relative potency of the patogeneus (RPP) on the adult insect. The reisolated fungus presented 

minor LT50 and biggest RPP in relation to the standard fungus. These results have demonstrate 

confirmed that B. bassiana (URM- 3447) has pathogenic action for the boll weevil and a greater 

virulence after the reisolated from the different periods of the insect, being able to be used against 

the adult in programs of control insect.  

 

KEY WORDS: Entomopathogenic fungus, biological control, insect, boll weevil.  
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Introdução 

 

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin tem sido testado e empregado no controle 

biológico de insetos, apresentando seletividade e variabilidade genética na colonização de 

hospedeiros sob condições de laboratório e de campo (Alves et al. 2002, Devi et al. 2005). B. 

bassiana produz exoenzimas (protease, quitinase, lipase e amilase) e matabólitos (beauvericina e 

bassianolide) que têm ação citotóxica, induzindo o processo infeccioso e morte do inseto (Roberts 

& St. Leger 1992, Urtz & Rice 2000). 

A fase parasitária do fungo se inicia com a germinação dos conídios sobre a cutícula do 

inseto em aproximadamente 12 horas. O tubo germinativo atinge a hemolinfa, diferencia-se em 

estruturas leveduriformes, ocorrendo a morte do hospedeiro; a fase sapróbia ocorre depois que os 

conidióforos se exteriorizam, formando os conídios que se dispersam no ambiente (De Hoog 

1972). A duração das fases da relação patógeno-hospedeiro depende da espécie do inseto e das 

condições ambientais para ocorrência da doença. Tubo germinativo e apressório foram 

identificados durante a penetração do fungo na cutícula de cupins subterrâneos Heterotermes 

tenuis (Hagen), observando-se colonização entre 72 e 96 horas; extrusão micelial sobre os 

cadáveres do inseto entre 96 e 120 horas e conidiogênese entre 120 e 144 horas após a inoculação 

(Moino JR et al. 2002).  

Nos EUA, estudos em laboratório e em campo indicam que B. bassiana tem potencial para 

ser utilizado no controle de Anthonomus grandis (Boheman) com resultados promissores (Wright 

& Chandler 1991). No Brasil, o uso desse fungo contra o inseto tem sido restrito aos testes 

experimentais in vitro feitos por pesquisadores na tentativa de se encontrar linhagens mais 

virulentas ao inseto (Frank & Slosser 1990). Domingues-Silva (2001) utilizou 12 isolados de B. 
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bassiana contra o inseto adulto em condições de laboratório, sendo que, apenas um isolado 

demonstrou ser eficiente, justificando a necessidade da seleção de linhagens mais virulentas. 

A. grandis é considerado a praga-chave do algodoeiro pelos danos que causa e pela 

dificuldade do seu controle, que tem sido feito através de inseticidas químicos, com 

conseqüências da contaminação ambiental, destruição de inimigos naturais e seleção de insetos-

praga resistentes (Jones 2001, Kim & Sappington 2004). A praga compromete a safra em 100% e 

desde sua introdução em 1983 nos estados de São Paulo, Paraíba e Pernambuco, atualmente 

disseminado por todo o País, tem contribuído para os impactos econômicos e sociais da 

cotonicultura (Burke et al. 1986, Scataglini et al. 2000). Agentes biocontroladores podem ser 

empregados com segurança para o homem e o meio ambiente (Monnerat et al. 2002). Os 

entomopatógenos constituem alternativa promissora, principalmente os fungos, como o B. 

bassiana para o controle biológico da praga, possibilitando o estímulo do setor algodoeiro que foi 

um dos principais da economia agrícola do Brasil, antes da introdução do inseto (Wright & 

Chandler 1991, Domingues-Silva 2001). 

Este trabalho teve como objetivos determinar a patogenicidade de B. bassiana CL1 

(URM-3447), estimar a Concentração Letal (CL50) para ovos, larvas e adultos do inseto 

infectados artificialmente e avaliar as alterações na virulência do fungo após reisolamento sobre o 

inseto adulto. 

 
Material e Métodos 

 
Linhagem fúngica e inóculos utilizados na infecção de ovos, larvas e adultos de Anthonomus 

grandis. B. bassiana CL1 (URM-3447) isolada de Castnia licus (Drury), de cana-de-açúcar do 

estado de Pernambuco, Brasil, foi obtida da Coleção de Cultura da Micoteca (URM) do 

Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. O fungo foi multiplicado a 
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partir de cultura monospórica em Meio de Batata-Dextrose-Ágar (BDA) em tubos de ensaio e em 

placas de Petri incubadas em câmara Biological Oxigen Demand (BOD), a 27 ± 2oC, UR: 60 ± 

10% e fotofase de 14 horas, por um período de 15 dias. Após esse período, o fungo foi produzido 

em arroz parboilizado tipo A, dentro de três sacos de polipropileno, segundo adaptações das 

metodologias de Alves et al. (2002) e Tefera & Pringle (2003). Em cada saco de polipropileno 

foram colocados 200g de arroz parboilizado e 30mL de água destilada, ficando pré-cozido depois 

de autoclavagem (121ºC, 1,5 Atm por 20 minutos). Após seu resfriamento foi inoculado 10mL de 

suspensão fúngica obtida de culturas em placas de Petri em BDA crescidas por 15 dias. Após a 

inoculação, cada saco foi agitado para distribuição uniforme da suspensão e fechados com um 

grampeador. Os sacos foram incubados em BOD, observando-se a melhor conidiogênese aos 15 

dias. Depois desse período foram retiradas amostras de 10g do arroz com o fungo para copos de 

Becker de 100mL, contendo 50mL de suspensão com água destilada autoclavada e espalhante 

adesivo Tween-80® (0,05%). A suspensão foi submetida à agitação magnética de 200rpm, em 

seguida, transferiu-se 1mL para a contagem do número de conídios em Câmara de Neübauer em 

microscópio ótico. A partir desse material fúngico, por diluição sucessiva, 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 de ovos, larvas e adultos do inseto. 

 

Obtenção de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis. A criação massal do inseto foi 

desenvolvida e mantida no insetário da EMBRAPA/CNPA em dieta artificial a 27 ± 2ºC, UR: 60 

± 10% e fotofase: 14 h, conforme técnicas de criação preconizadas por Monnerat et al. (2002). A 

cada três dias obtinha-se da colônia 2500 ovos que eram desinfetados com três passagens em água 

destilada autoclavada, por cinco minutos; uma passagem em solução de sulfato de cobre (20%), 

por cinco minutos, e em seguida, na solução de Cloreto de Benzalcônio (0,5%), por 30 minutos. 
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Para obter as larvas, a massa de ovos era distribuída sobre a superfície de lenços de papel filtro 

autoclavado no interior de gaiolas incubadoras (30x40x10cm) de polipropileno, telada com tecido 

voile, até a eclosão de larvas de 1º instar entre o 3º e 5º dia de incubação. As larvas consideradas 

viáveis eram separadas em placas de Petri, na superfície da dieta artificial; com 14 dias de idade 

(3o instar) foram selecionadas para os bioensaios. Os insetos adultos recém emergidos sobre a 

dieta artificial entre o 20º e 25º dia foram transferidos para gaiolas de polipropileno 

(10x10x10cm), teladas com tecido voile, alimentados com três tabletes de 2cm3 da dieta artificial 

e que depois de dez dias, aqueles considerados sadios e homogêneos foram utilizados nos 

bioensaios.  

 

Bioensaios e testes de patogenicidade. A ação patogênica de B. bassiana sobre ovos, larvas e 

adultos foi obtida através de três bioensaios, constituídos de cinco tratamentos, em suspensões 

com concentrações de 108, 107, 106, 105, 104 conídios/mL e quatro repetições, com 20 indivíduos 

por tratamento, determinando-se a mortalidade confirmada e a Concentração Letal (CL50). O 

grupo controle foi banhado com água destilada autoclavada e Tween 80® (0,05%). Nos testes de 

virulência, determinou-se o Tempo Letal (TL50) e Potência Relativa do Patógeno (PRP), em 

unidade padrão (UP), que foi estimada a partir dos dados do TL50 para a mortalidade do inseto 

adulto em cada CL50 de conídios reisolados de ovos, larvas e adultos. O cálculo da PRP, 

correspondente a 1000x o coeficiente do TL50 do fungo padrão sobre o fungo teste (reisolado), foi 

determinado conforme (Alves 1998). Nessa etapa, o inseto adulto foi tratado em cada CL50 

através de três bioensaios, consistindo de seis tratamentos e quatro repetições, com 60 indivíduos. 

O grupo controle foi tratado com o fungo padrão. Os tratamentos foram realizados na sala de 

bioensaios do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos, EMBRAPA/CNPA.  

   



Patogenicidade e Viabilidade de Beauveria bassiana...                                                   ALMEIDA, J. C. 59

As aplicações foram efetuadas diretamente sobre a massa de ovos e dorso das larvas, 

utilizando-se um micro-aplicador Burkard (900x) calibrado para a liberação de 10µL de cada 

concentração sobre ovos organizados em poços de placas de germinação de multi-tubos (24 

poços) forrados com papel filtro esterilizado e 2µL sobre cada larva. Após a aplicação, as larvas 

foram transferidas para placas de Petri com dieta artificial. Os insetos adultos foram submersos 

nas concentrações por dois ciclos de três segundos, conforme Domingues-Silva (2001). Após os 

tratamentos foram separados em copos plásticos transparentes, telados em voile e alimentados 

com dois tabletes de 2cm3 da dieta artificial.  

A mortalidade foi observada diariamente, sobre ovos do 3o ao 5º dia e de larvas e adultos 

até o 8º e 10º dias respectivamente, ocasião em que era servida a dieta e a remoção dos insetos 

mortos. Ovos, larvas e adultos colonizados pelo fungo foram desinfectados externamente em 

solução de hipoclorito de sódio (2%), por dois minutos; em álcool (70%), por três minutos e duas 

vezes em água destilada autoclavada, por três minutos e separados sobre papel filtro autoclavado. 

Em seguida, foram colocados em placas de Petri (câmara úmida), visando à confirmação da 

mortalidade causada pelo patógeno através da observação do desenvolvimento micelial e 

conidiogênese do fungo sobre os cadáveres do inseto. Após essa etapa, procedeu-se o 

reisolamento do fungo, repicando-se as estruturas fúngicas para tubos de ensaio em Meio (BDA) 

acrescido de cloranfenicol (2%), e após 15 dias foram obtidos inóculos para formar subculturas 

em placas de Petri contendo BDA. A partir das subculturas (crescidas no período de 15 dias), 

preparou-se uma suspensão de 10mL do fungo reisolado na concentração de 108 conídios/mL e 

inoculada em arroz. Aguardou-se a conidiogênese do fungo após 15 dias de incubação. A partir 

dessa cultura em arroz, obteve-se a CL50 de conídios reisolados de ovos, larvas e adultos para ser 

utilizada na infecção do inseto adulto. Em todas as etapas de incubação foi empregada as 

condições de 27 ± 2oC, UR: 60 ± 10% e fotofase de14horas. 
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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 

(Finney (1971). Para obtenção dos valores da CL50 e TL50, foi realizada análise de Probit para os 

diversos tratamentos, conforme Throne et al. (1995). 

 

Resultados e Discussão 

 

Patogenicidade de Beauveria bassiana para ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis. B. 

bassiana causou infecção em todos os tratamentos nos diferentes estágios do inseto. A partir do 3º 

dia, foi observada mortalidade de ovos e no 5º e 6º dias de larvas e adultos. Entretanto, as 

concentrações proporcionaram elevada mortalidade confirmada, representada pelo número de 

cadáveres, nos quais observou-se a emergência e a conidiogênese do patógeno, que foi aferida até 

o 5º dia sobre a fase de ovos, variando de 44,1 a 96,0%; no 8º dia sobre as larvas, de 46,8 a 86,7% 

e no 10º dia sobre os adultos, de 34,9 a 93,5% nos tratamentos da menor concentração 

(104conídios/mL) e maior concentração (108 conídios/mL), respectivamente (Tabela 1). No grupo 

controle não se verificou ação do fungo. O período de mortalidade do inseto adulto não coincidiu 

com o observado por Coutinho & Oliveira (1991), que relataram a ocorrência de mortalidade a 

partir do 4º dia dos tratamentos. Todavia, o desenvolvimento externo do fungo sobre o inseto 

adulto confirmou as observações efetuadas por Wright & Chandler (1991), com as estruturas 

fúngicas ocorrentes sobre as articulações do fêmur e tíbia, membrana cervical e suturas cranianas, 

colonizando todo o corpo do hospedeiro.  

Esses resultados evidenciam a ação patogênica de B. bassiana sobre a praga, notadamente 

sobre as fases de ovo e adulto, tendo sido superiores aos obtidos por Domingues-Silva (2001) que 
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utilizou os isolados de B. bassiana (CG 138) e (760) sobre adultos, obtendo mortalidade entre 

83% e 15%, com TL50 de 5,30 a 11,06 dias, respectivamente quando utilizou a concentração de 

108conídios/mL. A patogenicidade diferenciada entre isolados de B. bassiana deve ser atribuída 

às variações do ambiente que determinam o biótipo dos patógenos e a agressividade do fungo 

pode variar de acordo com a espécie de hospedeiro e origem geográfica, sendo determinantes para 

obtenção de isolados com ampla variabilidade quanto ao grau de virulência. 

 

Tabela 1. Médias (± EP) de mortalidade confirmada de ovos, larvas e adultos de A. grandis 
infectados artificialmente por B. bassiana. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h.  

 
 

 
Mortalidade (%) 

 

 
 

 
Concentração 

(conídios/mL)  
Ovo 

 

 
Larva 

 
Adulto 

 
108

 
     96,0 ± 3,35 A a 

 
      86,7 ± 2,72 A b 

 
      93,5 ± 4,11 A a b 
 

107      86,8 ± 2,85 B a       83,9 ± 1,97 A b a       70,7 ± 3,53 B b 

106      76,3 ± 1,87 C a       75,9 ± 2,69 B a       49,7 ± 1,84 C b 

105      66,3 ± 2,10 D a       58,4 ± 1,67 C a       43,5 ± 1,76 C D b  

104      44,1 ± 0,57 E a       46,8 ± 1,12 D a       34,9 ± 1,26 D b 

(Controle)1        4,4 ± 0,98 F a         3,5 ± 0,41 E a         1,6 ± 1,03 E a 

 
C V 

 

 
4,4 

 

 
5,3 

 

 
8,2 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna ou minúscula na linha, não diferem entre 
si, pelo teste de Tukey a 5%. 
 1Insetos não tratados nas concentrações. 
 
 

Tefera & Pringle (2003) relataram que essa variação na patogenicidade pode ser atribuída 

ao método de exposição das suspensões fúngicas, após demonstrarem que diferentes métodos de 
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exposição, concentração de conídios e temperatura influenciaram significativamente no 

desenvolvimento e esporulação de B. bassiana (BB-01) sobre larvas de Chilo partellus 

(Swinhoe), com mortalidade de 97 a 100% em concentrações de 107 e 108 conídios/mL.  

 
Avaliação da Concentração Letal (CL50) de Beauveria bassiana para ovos, larvas e adultos 

de Anthonomus grandis. As CL50 calculadas: (0,62 x 106conídios/mL) sobre ovos, (0,24 x 

106conídios/mL) sobre larvas e (0,43 x 106conídios/mL) sobre adultos, considerando a ação do 

patógeno para esses diferentes estágios de vida do inseto e os respectivos intervalos de confiança 

dos valores médios de cada CL50; foram verificados pela estimativa da potência de significância 

(g < 0,5) e mostraram-se apropriados, inferindo-se que, as maiores concentrações (107 e 108 

conídios/mL) não seriam economicamente as mais indicadas (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados de adequação da Concentração Letal (CL50) de B. bassiana sobre ovos, larvas e 
adultos de A. grandis à análise de Probit (P=0,05), preditas com base nos dados de resposta da 
suscetibilidade do inseto à ação patogênica do fungo. 
Inseto Equação de regressão 

da CL50

CL50 (IC0,05) 
(conídios/mL) 

teste t 1 

n.s. 
χ2(2) / (g. 

l.)3
g (0,95)4

 
Ovo 

 

 
Y=2,9373 + 0,4522*logx 

 
0,62 x 106

 (0,12 x 104; 6,18x 06) 

 
3,92 

 

 
0,38 / (3) 

 

 
0,24 

 

 
Larva 

 

 
Y=3,5606 + 0,3284*logx 

 
0, 24 x 106 

(4,32 x 104; 6,21 x 106) 

 
3,16 

 
0,62 / (3) 

 
0,38 

 
Adulto 

 
Y=2,7718 + 0,4172*logx 

 
0,43 x 106

  (2,75 x 104; 6,92 x 107) 

 
4,11 

 
2,90 / (3) 

 
0,22 

1 Coeficiente angular da regressão, significativo a 5%.  
(2) χ2 < tabelado, ajustado ao modelo de Probit 
3 (g.l.) graus de liberdade.  
4 (g) estimativa da potência (g < 0,5).  
 

O teste t, apresentou a linearidade da função (concentração-resposta), verificando-se que 

todos os valores calculados foram significativos (P = 0,05) e esta hipótese foi aceita em todos os 
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casos. O teste χ2 comprovou a adequação dos dados (χ2 < tabelado). O logaritmo do máximo 

valor da função de verossimilhança calculou os dados de estimativa dos parâmetros e 

consequentemente a equação de regressão. A hipótese de paralelismo, testada para as linhas de 

regressão em cada avaliação do fungo, foi aceita, indicando que, as CL50 estimadas afetariam o 

inseto com similar modo de ação. Os índices de mortalidade do bicudo-do-algodoeiro por 

infecção de B. bassiana em laboratório, resultando em diferentes CL50, estão de acordo com os 

resultados de Coutinho & Oliveira (1991), que observaram mortalidade de 50 a 100% nas 

concentrações entre 3,72 x 106 a 3,72 x 1010conídios/mL.  

 

Virulência de Beauveria bassiana antes e após reisolamento de Anthonomus grandis. A CL50 

preparada com conídios reisolados, usada no tratamento do inseto adulto, ocasionou mortalidade 

diferenciada comparada à via de reisolamento do patógeno. A mortalidade confirmada do inseto 

adulto na CL50 do reisolado de ovos, larvas e adultos foi de 96,7; 83,4 e 91,1%, respectivamente 

(Tabela 3). Todavia, os valores preditos pela análise diminuíram à medida que o intervalo de 

tempo entre a inoculação e a avaliação aumentou entre as diferentes fases do inseto, enquanto o 

efeito da mortalidade foi dependente da via de reisolamento do patógeno. Esses dados sugerem 

maior especificidade e virulência da linhagem fúngica após passagem pelo inseto-alvo nas fases 

de ovo e adulto, parâmetro biológico de grande importância que deve ser considerado na adoção 

desta via de obtenção de inóculos para uso em programa de produção do fungo para o controle da 

praga.  

O TL50 e a Potência Relativa do Patógeno (PRP) se correlacionaram positivamente com a 

CL50 e com os valores da mortalidade. Verificou-se que o fungo reisolado de ovos foi o mais 

virulento para o inseto adulto, apresentando um TL50 de 5,4 dias, evidenciando que para esse caso 
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o valor do TL50 foi menor quando a mortalidade foi mais elevada. Já para o reisolado de larvas 

observou-se um TL50 de 5,9 dias e o reisolado de adulto TL50 de 5,3 dias. O TL50 do fungo padrão 

(não reisolado) foi superior a 6 dias (Tabela 3). Para Silva et. al (2003), o TL50 deve ser utilizado 

como um parâmetro complementar na determinação da virulência, considerando que é mais 

importante a efetiva redução populacional da praga do que a rapidez com isso se processa, 

justificando que, os agentes fúngicos, por serem mais lentos na infecção e colonização do 

hospedeiro, não têm, necessariamente, que possuir ação letal rápida sobre insetos não 

transmissoras de doenças.  

A PRP calculada para o fungo reisolado de ovos foi de 1.259,25UP, de larvas 1.084,74UP 

e de adultos 1.245,28UP, expressando-se mais elevada para os reisolados de ovos e adultos, não 

diferindo estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de significância. Segundo Alves 

(1998), a manutenção e alteração na virulência do patógeno são importantes no controle 

microbiano, devendo-se manuseá-lo adequadamente para manter sua virulência ou melhorá-la 

através de métodos genéticos, físicos, químicos ou processos biológicos, dentre esses, recomenda-

se a alternativa da passagem sucessiva em insetos alvo, excelente método para aumentar a 

virulência, devendo-se considerar, para isso, uma ocorrência de mortalidade entre 20 e 30%. 

Esses testes sobre o bicudo-do-algodoeiro têm sido limitados, provavelmente dada a dificuldade 

de sua obtenção e manutenção em criações massais em dieta artificial ou natural, sendo nas fases 

de ovo e larva inexistentes. Entretanto, a presente pesquisa apresentou diferenciados modelos de 

infecção, considerando as fases do ciclo de vida do inseto e do patógeno reisolado do próprio 

inseto infectado artificialmente. 
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Tabela 3. Virulência de B. bassiana (CL50 ± IC0,05) reisolado de ovos, larvas e adultos de A. 
grandis a parir da média de mortalidade (± EP)  sobre a fase adulta do inseto. TL50: Tempo Letal. 
PRP: Potência Relativa do Patógeno. 

 
CL50 ± IC 

 (Conídios/mL) 
 

  Mortalidade (%)                      TL50 (dia)                           PRP (UP)  

 
 Fungo-reisolado 

 
 Fungo-padrão 

 
 
 
 
 

(0,62 x 106 A)(1)

 (0,12 x 104; 6,18 x 106) 

(0,24 x 106 A)(2) 

 (4,32 x 104; 6,21 x 106) 

(0,43 x 106 A)(3) 

(2,75 x 104; 6,92 x 107) 

Controle(-1)

Controle(-2)

Controle(-3) 

 

 
 
 
 
 

96,7 ± 2,72 A 

 

83,4 ± 1,43 B 

 

91,1 ± 2,10 A 

 

91,0 ± 1,03 A 

77,1 ± 1,12 C 

89,1 ± 0,19 A  

 

 
5,4 B 

 

5,9 A 

 

5,3 B 

 

- 

- 

- 

 
- 

 

- 

 

- 

 

6,8 A 

6,4 A 

6,6 A 

 
 
 
 

1.259,25 A 

  

1.084,74 B 

 

 1.245,28 A 

 

- 

- 

- 

 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 
5%.  
 (1,2,3) CL50 de B. bassiana  reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente.  
(-1,-2,-3) CL50 de B. bassiana (padrão) não reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente.   
 

A pesar desses resultados terem sido obtidos em laboratório, onde as condições são 

plenamente favoráveis ao desenvolvimento do fungo, os mesmos são importantes, pois 

forneceram informações necessárias da ação do fungo sobre o inseto. Os dados obtidos 

confirmam que B. bassiana (URM-3447) tem ação patogênica para o bicudo-do-algodoeiro, 

mantendo elevado potencial de infecção após reisolamento das diferentes formas do ciclo de vida 

do inseto. 
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5.2 Viabilidade de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. reisoalado de ovos, larvas e adultos de 

Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) artificialmente infectado 
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VIABILIDADE DE BEAUVERIA BASSIANA (BALS.) VUILL. REISOLADO DE OVOS, 

LARVAS E ADULTOS DE ANTHONOMUS GRANDIS (BOHEMAN) (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) ARTIFICIALMENTE INFECTADO 

 

J. C. Almeida1, A. C. Albuquerque2, E. A. Luna-Alves Lima3

 
1Universidade 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 

 

Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (URM 3447) isolado de Castnia licus (Drury) e reisolado de 

ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis (Boheman), bicudo-do-algodoeiro, artificialmente 

infectado foi avaliado sob condições (temperatura: 27 ± 2oC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h). 

Estimou-se a viabilidade de B. bassiana (germinação, crescimento colonial e conidiogênese) em 

meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA). Conídios em suspensão aquosa com Tween 80® 

(0,05%), nas concentrações (0,62 x 106; 0,24 x 106 e 0,43 x 106conídios/mL), constituíram os 

inóculos para os testes de viabilidade. Determinou-se a taxa de germinação para o fungo 

reisolado e não reisolado, 18 horas após a inoculação. Crescimento das colônias e conidiogênese 

foram estimados nos intervalos de 3, 6, 9, 12 e 15 dias. Verificou-se que B. bassiana (URM-

3447), reisolado de ovos, larvas e adultos de A. grandis, apresentou elevada viabilidade de 

germinação, crescimento colonial e conidiogênese em meio BDA, podendo ser produzido e 

empregado como agente de controle do inseto. 

 

Palavras-chave: Beauveria, controle biológico, viabilidade, Anthonomus grandis, algodão. 
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VIABILITY OF BEAUVERIA BASSIANA (BALS.) VUILL. REISOLATED FROM EGGS, 

LARVAE AND ADULTS OF ANTHONOMUS GRANDIS (BOHEMAN) (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE) INFECTED ARTIFICIALLY 

 

ABSTRACT 

 

Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (URM 3447) isolated from Castnia licus (Drury) and reisolated 

from eggs, larvae and adults of Anthonomus grandis (Boheman), boll weevil infected artificially 

was evaluated under conditions (temperature: 27 ± 2oC, HR: 60 ± 10% and photophase: 14h). It 

was stimulated the viability of B. bassiana (germination, colonial growth and conidiogenesis) in 

Potato-Dextrose-Agar (PDA) culture medium. Conidia in watery suspension with Tween 80® 

(0.05%), in concentrations (0.62 x 106; 0.24 x 106 and 0.43 x 106conidia/mL) had constituted the 

inoculum for the viability tests. It was determined the tax of germination the reisolated and un 

reisolated fungus, 18 hours after the inoculation. Growth of the colonies and conidiogenesis had 

been stimulated in the intervals of 3, 6, 9, 12 and 15 days. It was verified that B. bassiana (URM-

3447), reisolated from eggs, larvae and adults of the boll weevil, presented high viability of 

germination, colonial growth and conidiogenesis in PDA medium, being able cultivate to be used 

as agent insect control.  

 

Key words: Beauveria bassiana, biological control, viability, Anthonomus grandis, cotton. 
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Micologia.  Av. Nelson Chaves S/N. Cidade Universitária, 50.670-420 Recife, PE, Brasil.  

   



Patogenicidade e Viabilidade de Beauveria bassiana...                                                   ALMEIDA, J. C. 71

1 Introdução 

 

 As pragas do algodão são fatores limitantes para a exploração da cultura, sendo as 

principais responsáveis pela queda de produção. Anthonomus grandis (Boheman), bicudo-do-

algodoeiro, compromete 100% da safra, sendo referido como a mais importante praga pelos 

danos que causa e dificuldade de controle (BURKE et al., 1986; JONES, 2001).  

Nos EUA é considerado o inseto mais destrutivo do algodoeiro (KIM & SAPPINGTON, 

2004). No Brasil, desde sua introdução em 1983 nos estados de São Paulo e Paraíba, atualmente 

por todo o País, o inseto tem contribuído para os impactos econômicos e sociais da cotonicultura 

(SCATAGLINI et al., 2000).  

O uso de agroquímicos constitui a principal forma de controle de A. grandis com reflexos 

na poluição ambiental, causando mudanças no ambiente edáfico, persistência de resíduos com 

influência sobre a bioatividade dos solos, afetando os inimigos naturais e promovendo seleção de 

insetos resistentes (PERES et al., 2004). O controle biológico por fungo é limitado, apenas estudos 

em laboratório têm sido conduzidos para seleção de isolados patogênicos ao inseto (WRIGHT & 

CHANDLER, 1991). A busca de alternativas de redução populacional do bicudo-do-algodoeiro 

com menor impacto ambiental tem sido o alvo das recentes pesquisas. Entre as estratégias 

estudadas, a utilização de fungos entomopatogênicos tende a ser uma alternativa eficiente e 

segura para o homem e o meio ambiente (ALVES, 1998b).  

O fungo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. de ocorrência cosmopolita, vem sendo testado 

para o controle biológico de insetos-praga sob condições de laboratório e de campo, podendo 

colonizar artrópodes de diversas ordens (pragas agrícolas, vetores de doenças humana e bovídeo) 

(ATHAYDE et al. 2001; ALVES, et al., 2002; LUZ et al., 2004). Neste sentido, WRIGHT (1993) 

verificou o efeito de um micoinseticida à base de B. bassiana no controle de adultos do bicudo-
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do-algodoeiro e o comparou com um inseticida químico. De acordo com esse autor, o controle do 

inseto no tratamento pulverizado com micoinseticida não diferiu do tratamento pulverizado com 

o produto químico no primeiro ano das aplicações.  

DOMINGUES-SILVA (2001) afirmou que o bicudo-do-algodoeiro é susceptível ao B. 

bassiana, justificando a necessidade de explorar a variabilidade natural de isolados oriundos do 

inseto e insetos não-alvos infectados em áreas de cultivo em diferentes regiões geográficas. 

ALVES et al. (2002) atestaram a eficiência desse fungo em meio Batata-Destrose-Ágar (BDA), 

sugerindo que a viabilidade e virulência podem ser alteradas após passagem pelo hospedeiro-

alvo. 

Este trabalho teve por objetivos avaliar a viabilidade de B. bassiana reisolado de ovos, 

larvas e adultos do bicudo-do-algodoeiro infectados artificialmente e determinar o potencial de 

virulência sobre o inseto adulto, visando a possibilidade de produção e aplicação no campo.   

 

2 Material e Métodos 

 

Os experimentos foram conduzidos nos Laboratórios de Controle Biológico, do 

Departamento de Micologia, do Centro de Ciências Biológicas (CCB), da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) e de Entomologia e Biologia Molecular de Insetos, da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Centro Nacional de Pesquisa de Algodão 

(EMBRAPA/CNPA). A colônia do inseto foi desenvolvida em Laboratório em dieta artificial 

para obtenção de ovos, larvas e adultos, seguindo as recomendações de PARRA (1999) e 

MONNERAT et al. (2002). Em todos os ensaios foi utilizada câmara climatizada, Biological 
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Oxigen Demand (BOD), em condições de temperatura a 27 ± 2oC, UR: 60 ± 10% e fotofase de 

14horas. 

A linhagem fúngica B. bassiana (URM-3447), originalmente isolada de Castnia licus 

(Drury), em cana-de-açúcar, Pernambuco, Brasil, foi cedida da Coleção de Cultura da Micoteca 

(URM) do Departamento de Micologia da UFPE. A suspensão inicial na concentração de 

108conídios/mL usada na infecção de ovos larvas e adultos foi preparada com água destilada 

autoclavada e espalhante adesivo (Tween 80® a 0,05%), determinada em câmara de Neübauer 

sob microscópio ótico, conforme o método de quantificação adotado por ALVES (1998a). Essas 

formas do inseto foram utilizadas no processo de reisolamento de B. bassiana. Os cadáveres 

foram lavados com soluções de hipoclorito de sódio a 2% por dois minutos, em álcool a 70% por 

três minutos e duas vezes em água destilada autoclavada por três minutos, depois foram 

transferidos para placas de Petri (6,5 x 2,5cm) forradas com papel-filtro esterilizado e umedecido 

em água destilada autoclavada e, então; mantidos nessa câmara úmida para confirmação do 

agente causal.   

Os cadáveres foram observados sob microscópio estereoscópio para confirmação da mortalidade 

e, ocorrência de conidiogênese sobre ovos, larvas e adultos após 15 de incubação. Depois desse 

procedimento, as estruturas fúngicas foram transferidas para tubos de ensaio contendo meio 

Batata-Dextrose-Ágar (Oxoid) mais antibiótico (BDA+A). Cloranfenicol (2%) foi o antibiótico 

empregado. Após 15 dias do crescimento fúngico, transferiu-se desses tubos, um inóculo 

monospórico para 3 tubos de ensaio; aguardado o mesmo período, o fungo foi transferido para 

placas de Petri contendo BDA. Estas placas, em triplicata, foram incubadas por 15 dias. A partir 

dessas subculturas, preparou-se uma suspensão de conídios na concentração de 108conídios/mL 

que viabilizou uma diluição sucessiva, conforme ALVES (1998a) e TEFERA & PRINGLE (2003), 
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consequentemente, estimou-se a Concentração Letal (CL50) utilizada nos estudos de viabilidade 

(germinação, conidiogênese e crescimento colonial). Após o reisolamento, considerou-se como 

fungo-padrão (FP) B. bassiana (URM-3447) e fungo-teste (FT), B. bassiana (URM-3447) 

reisolado de ovos, larvas e adultos. Cadáveres do inseto adulto que apresentaram distinta 

colonização, consequentemente conidiogênese, em câmara úmida foram utilizados para 

determinar o número de conídios e o aumento produção potencial de conídios (APP), 15 dias 

após a morte. Nessa fase, os insetos mortos foram transferidos em grupo de 10 cadáveres, para 

cinco tubos de ensaio (repetições) e os conídios suspendidos em 10mL de água destilada 

autoclavada e Tween-80® (0,05%). O número de conídios foi determinado com o auxílio da 

câmara de Neübauer, calculando-se o APP em relação a produção de conídios do fungo-teste pela 

produção de conídios do fungo-padrão correspondente, de acordo com procedimento empregado 

por SOSA-GÓMEZ  & ALVES (1984) e LA ROSA et al. (2000). 

A CL50 e os Intervalos de Confiança (IC) calculados foram obtidos por análise de Probit. 

Cada CL50 de B. bassiana (0,62 x 106; IC=0,12 x 104 - 6,18 x 106conídios/mL), para ovo; (0,24 x 

106; IC=4,32 x 104 - 6,21 x 106conídios/mL), para larva e 0,43 x 106; IC=2,75 x 104 - 6,92 x 

107conídios/mL), para adulto foi utilizada como inóculo. Essas concentrações foram preparadas 

com água destilada autoclavada e Tween-80® (0,05%).  

A viabilidade do patógeno foi avaliada, determinando-se o percentual de germinação dos 

conídios, conidiogênese e crescimento da colônia em meio BDA (Oxoid). Para se estimar a 

viabilidade da germinação dos conídios, 100µL de cada CL50 foi espalhada com uma alça de 

Drigalsky sobre a superfície do meio de cultura em placas de Petri de 9cm de diâmetro, em 

triplicata e incubadas em câmara (BOD). O percentual de germinação foi aferido 18 horas depois 

da inoculação, contando-se 500 conídios germinados e não germinados, de acordo com o método 
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adotado por ALBUQUERQUE et al. (2005), em faixas que corresponderam aos diâmetros vertical e 

horizontal do campo de leitura de 1mm em microscópio ótico (400x). 

O crescimento colonial foi mensurado com o auxílio de um paquímetro a partir de 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. As leituras do crescimento 

radial foram feitas em milímetros nos intervalos de 3, 6, 9, 12 e 15 dias de incubação (ATHAYDE 

et al. 2001). 

Na determinação da conidiogênese, 100µL de cada CL50 foi transferido para tubos de 

ensaio com 10mL de suspensão aquosa com Tween-80®(0,05%). Essa suspensão foi agitada por 

5min em vortex (400rpm), em seguida, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur foi transferida 

uma alíquota de 100µL para uma câmara de Neübauer, onde procedeu-se a quantificação dos 

conídios em cada intervalo de 3, 6, 9, 12 e 15 dias de incubação, conforme metodologia de LI & 

HOLDOM (1995).  

Em cada parâmetro estudado, obteve-se análise de variância. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância (FINNEY, 1971). Os cálculos de CL50 foram 

submetidos à análise de Probit, utilizando-se o programa Polo-PC (LEORA SOFTWARE, 1987) e 

interpretações de THRONE (1995).  

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Germinação de conídios 

 

Conídios de B. bassiana (URM 3447), germinados em BDA, apresentaram forma 

globosa, em média, de 2,2 a 2,5µm, tubo germinativo de tamanho maior que um terço do conídio 
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não germinado. Essas dimensões, estão de acordo com SAMSON (1981) ao observar que as 

espécies de Beauveria encontradas freqüentemente sobre os insetos, apresentam células 

conidiogênicas dilatadas na parte basal, de inserção terminal em zigue-zague bem definido, 

conídios globosos ou subglobosos de 2 a 3 x 2 a 2,5µm em conidióforos, formando densos 

cachos. As estruturas de desenvolvimento de B. bassiana (URM-3447) apresentaram-se 

conforme as descrições de ALVES et al. (2002) sobre B. bassiana 447 (ATCC 20872), observando 

os ciclos de crescimento (germinação, tubo germinativo, formação de hifas, diferenciação 

micelial, conidióforos e conidiogênese).  

Verificou-se elevada taxa de germinação 18 horas após a inoculação, com percentuais 

variando de 92,6; 93,4 e 91,0% no fungo-teste e de 91,1; 89,4 e 90,0% no fungo-padrão para 

ovos, larvas e adultos, respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Geminação de conídios de Beauveria bassiana (URM-3447), em meio BDA, reisolado 
de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 18 horas após a 
incubação (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h.  

 
B. bassiana 

 

 
Estágio do inseto / Germinação de Conídios (%) 

 
Ovo 

 

 
Larva 

 
Adulto 

 
 
 
 

FP1

 
FT2

 

91,1 ± 2,09 A a 
 

92,6 ± 1,45 A a 
 

 

89,4 ± 3,94 B a 
 

93,4 ± 2,02 A a 

 

90,0 ± 1,95 A a 
 

91,0 ± 2,56 A a 

 
C V 

 

 
3,05 

 

 
2,47 

 

 
3,04 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1Fungo-Padrão (não reisolado). 
2Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 
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Os dados apresentados na Tabela 1, aproximaram-se dos obtidos por MARQUES et al. 

(2000) ao observarem a viabilidade de B. bassiana isolado de Diatraea saccharalis (Lepidoptera: 

Crambidae) apresentando 100% de germinação depois de 80 meses de armazenamento em 

umidade (15,5%) e temperatura (-7 ± 1ºC). Estudos de viabilidade, envolvendo a germinação de 

conídios, têm sido relacionados com o processo infeccioso e virulência dos fungos 

entomopatogênicos, visando a seleção de isolados que apresentem diferenças quanto a estes 

aspectos.  

A ausência de correlação entre a mortalidade de insetos e a taxa de germinação dos 

conídios de B. bassiana tem sido observada por diversos pesquisadores (LECUONA et al., 1996; 

FARIA et al., 1999; ALVES et al., 2002; DEVI et al., 2005). SILVA et al. (2003) avaliaram a 

viabilidade de germinação de seis isolados de B. bassiana em meio BDA+A (antibiótico 

quemicetina), em placas de Petri, a 26 ± 1ºC e fotofase de 12h. Depois de 12 dias de incubação, 

esses conídios foram empregados contra larvas de Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), 

causando mortalidade de 70 e 96%, na concentração de 108conídios/mL, oito dias após os 

tratamentos.  

Esses estudos confirmam a facilidade de cultivo e viabilidade deste patógeno em meios 

artificiais, em diferentes condições de armazenamento, justificando, também, a importância 

desses parâmetros biológicos para B. bassiana (URM 3447) sobre o bicudo-do-algodoeiro.  

 

3.2 Crescimento das colônias 

 

As colônias de B. bassiana (URM-3447) apresentaram aspectos morfológicos e 

citológicos compatíveis com as descrições de DE HOOG (1972), bem como, similaridade com as 
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estruturas citológicas apresentadas no trabalho de LUNA-ALVES LIMA & TIGANO (1989), quando 

estudaram a fase leveduriforme desse fungo, encontrando variação nas estruturas celulares em 

BDA e sobre a hemolinfa de Spodoptera frugiperda (Lepdoptera: Noctuidae) 36h após a 

inoculação. Esses autores descreveram estruturas nucleares cilíndricas (1-7 núcleos). A taxa de 

crescimento radial das colônias de B. bassiana (URM-3447) não registrou diferença significativa 

aos 15 dias de crescimento, em meio BDA, cujas dimensões atingiram: 62,3; 61,0; 62,6 e 

55,00mm para o reisolado de ovos, larvas, adultos e o controle, respectivamente (Tabela 3).  

 

Tabela 2. Crescimento de colônias de Beauveria bassiana (URM-3447), em meio BDA, reisolado 
de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, em intervalos de 3 a 
15 dias (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h. 
 
Intervalo 

(dias) 

 
Beauveria bassiana / Diâmetro das colônias (mm) 

 
  

FT1

 

 
FT2

 
FT3

 
FP* 

 

0 - 3 

 

13,3 ± 1,76 D a 

 

11,6 ± 2,23 D a 

 

15,0 ± 3,22 D a 

 

14,6 ± 2, 87 C a 

 
3 - 6 27,3 ± 1,23 C D a 25,6 ± 1,34 C a 

 

28,6 ± 2,11 C a 29,6 ± 1,23  B C a 

6 - 9 43,1 ± 2,02 B C a 34,0 ± 2,87 C a 43,3 ± 0,95 B a 

 

41,3 ± 2,34 A B a 

9 - 12 46,0 ± 2,08 A B a 47,6 ± 2,45 B a 50,0 ± 1,93 A B a 

 

48,0 ± 3,87 A a 

12 - 15 62,3 ± 1,32 A a 61,0 ± 4,14 A a 62,6 ± 1,65 A a 55,0 ± 1,67 A a 
 

 
C V 

 
16,18 

 
11,25 

 
12,37 

 
15,18 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não 
diferemestatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 
* Fungo-Padrão (não reisolado). 
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ALVES et al. (2002) estudaram o comportamento de crescimento de colônias de 15 

isolados de B. bassiana em diferentes meios de cultura, como Batata-Dextrose-Àgar (BDA), 

MacConkey-Ágar + cristal violeta (BBL), Sabouraud-Dextrose-Ágar (DAS) adicionados de 

cloreto de sódio (NaCl) em 0,25; 0,5; 1,2 e 3%. Para esses autores as colônias formaram-se 

distintamente entre 80 e 96h, a partir de 120h apresentaram aspecto mucoide, com estrutura 

micelial uniformemente distribuída sobre a superficície de ambos os meios, em placa de Petri. 

Esses estudos demonstraram uma relação direta de crescimento do fungo com o substrato 

utilizado. Todavia, para produção massal e formulação do patógeno para o emprego no campo 

deve ser adotado um meio de cultivo de fácil manuseio e de baixo custo. 

 

3.3 Conidiogênese 

 

O fungo-teste apresentou elevada produção de conídios em todos os intervalos de tempo: 

3, 6, 9, 12 e 15 dias, diferindo a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey do fungo-padrão. A 

maior conidiogênese em BDA foi observada aos 15 dias para o fungo reisolado da fase adulta. O 

FT reisolado de ovos, larvas e adultos demonstrou uma significativa conidiogênese de 2,1344 x 

107; 2,6262 x 107 e 3,1546 x 107conídios/mL, respectivamente. FP produziu 2,0344 x 

107conídios/mL (Tabela 3). Esses dados sugeriram, também, uma correlação positiva para a 

produção de conídios em relação aos intervalos de tempo, considerando as diferentes vias de 

reisolamento.  

A produção de conídios viáveis in vitro e sobre cadáver do inseto constitui importante 

parâmetro quanto à avaliação potencial do patógeno. Estudos nesse sentido têm sido realizados 

em laboratório e no campo visando indicar linhagens mais virulentas ao inseto-alvo 

(DOMINGUES-SILVA, 2001; TEFERA & PRINGLE, 2003). 
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Tabela 3. Conidiogênese de Beauveria bassiana (URM-3447), em meio BDA, reisolado de ovos, 
larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, em intervalos de 3 a 15 dias. 
Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h. 

 
 

 
Intervalo (dias) / Conidiogênese (107conídios/mL)  

 

 
Beauveria 
bassiana 

 
3 
 

 
6 
 

 
9 
 

 
12 
 

 
15 

 

FT1

 

   0,03 A b    0,2508 A b    0,8432 A b    1,8604 A a   2,1344 A a 

FT2    0,0444 A c    0,3498 A b c    0,67 A b c    2,0696 A b   2,6262 A a 

FT3    0,0486 A c    0,354 A c    1,23 A b c    2,8484 A b   3,1546 B a 

FP* 
 

   0,0476 A c 
 

   0,2508 A c 
 

   1,152 A b c 
 

   1,7848 A a b 
 

  2,0344 A a 
 

 
C V 

 
39,56 

 
60,57 

 

 
30,33 

 

 
34,64 

 

 
29,69 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 
* Fungo-Padrão (não reisolado).  

 
 

A melhor produção de conídios sobre o cadáver do inseto foi em FT reisolado de ovos e 

adultos, em média 11,8 x 106 e 13,6 x 106conídio/cadáver, respectivamente (Tabela 4), 

consequentemente, registrou-se para essas vias de reisolamento os percentuais de aumento da 

produção potencial de conídios, variando de 25,5 e 44,6%, 15 dias depois da incubação. Não 

observou-se aumento da produção de conídios no cadáver infectado com o FT reisolado de 

larvas. 

Conidiogênese de B. bassiana sobre insetos mortos varia de acordo com as condições 

ambientais. Estudo conduzido por LUZ & FARGES (1998) com B. bassiana incubado em 

temperatura de 25ºC demonstraram que houve significativo declínio na viabilidade de 
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esporulação de conídios, quando compararam com incubação em 28oC e 30oC, verificando, 

ainda, inexpressiva conidiogênese a 35ºC.  

 

Tabela 4. Número de conídios e aumento da produção potencial de conídios (média ± EP - erro 
padrão) de Beauveria bassiana produzidos em cadáveres de adultos de Anthonomus grandis 
infectados artificialmente, 15 dias após a incubação. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 
14h.  

 
Beauveria bassiana 

 
Número de conídios / cadáver 
x 106 (média ± EP) (n = 50) 

 

APP1(%) 

 

FT1

FT2

FT3

FP(1*) 

 

 

11,8 ± 3,14 a 
 

9,3 ± 1,54 b 
 

13,6 ± 2,56 a 
 

9,4 ± 2,44 b 
 
 

 

25,5 b 
 

** 
 

44,6 a 
  
– 
 
 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (Beauveria bassiana reisolado de ovos, larvas e adultos). 
1 (*) Fungo-Padrão (Beauveria bassiana não reisolado). 
APP1 Aumento da produção potencial de conídios = conídios produzidos em FT / conídios em FP 
**Ausência de APP1

 

Nesse sentido, VANDEBERG et al. (1998) avaliaram a capacidade de sobrevivência desse 

entomopatógeno sob condições de 20ºC a 30ºC, causando mortalidade de lagartas de P. xylostella 

entre 72 a 100%. TEFERA & PRINGLE (2003) estudaram a produção de conídios de B. bassiana 

(BB-01) sobre cadáveres de larvas Chilo partellus (Lepidoptera: Pyralidae), concluindo que o 

mesmo foi influenciado pela variação de temperatura (15, 20, 27 e 30ºC), umidade relativa, 

concentração de conídios e métodos de exposição. Os maiores percentuais de esporulação (80%) 
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foram observados na faixa de 20 a 27ºC. Esses parâmetros devem ser considerados na formulação 

e aplicação de B. bassiana (URM-3447) em programa de controle de A. grandis. 

A manutenção da viabilidade do patógeno é importante no controle microbiano, devendo-

se manuseá-lo adequadamente para manter sua virulência ou melhorá-la através de métodos 

genéticos, físicos, químicos ou processos biológicos, dentre esses, recomenda-se a alternativa da 

passagem sucessiva em insetos alvo (ALVES, 1998b; AZEVEDO, 1998; SERAFINI et al., 2001). A 

aplicação desses estudos sobre o bicudo-do-algodoeiro têm sido limitados, provavelmente dada a 

dificuldade de sua obtenção e manutenção em criações massais em dieta artificial ou natural, 

sendo nas fases de ovo e larva inexistentes. Leite et al. (2003), advertiram que as repicagens 

sucessivas podem induzir a perda de viabilidade. B. bassiana está sujeito a este efeito e pode 

perder a virulência devido a transferência sucessiva em meios de cultura artificiais. Todavia, 

evidenciou-se que a linhagem de B. bassiana (URM-3447) testada neste estudo comportou-se, 

em laboratório, de maneira peculiar sobre o bicudo-do-algodoeiro, demonstrando elevada 

viabilidade e altos níveis de mortalidade às fases de vida do inseto. 

Os resultados obtidos neste estudo indicaram que B. bassiana (URM-3447) possui 

excelente viabilidade antes e depois do reisolamento de A. grandis, parâmetro que recomenda seu 

emprego em programa de controle da praga, considerando os meios de produção in vitro, fatores 

ambientais e métodos de exposição no campo.  
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5.3 Patogenicidade de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. 

acridum ao Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) antes e após 

reisolados de ovos,  larvas e adultos 
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RESUMO 

 

Patogenicidade de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. 

acridum ao Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) Antes e Após 

Reisolados de Ovos,  Larvas e Adultos 

 
 
Avaliou-se a ação patogênica de M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) e M. anisopliae var. 

acridum (URM-4412) sobre ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis (Boheman) 

(Coleoptera: Curculionidae), em concentrações de 108, 107, 106, 105, 104conídios/mL sob 

condições de temperatura (27 ± 2oC), UR (60 ± 10%) e fotofase (14h) e determinou-se a 

Concentração Letal (CL50). Os insetos usados nos bioensaios foram criados em dieta artificial nos 

Laboratórios de Entomologia e Biologia Molecular de Insetos, EMBRAPA-CNPA. Todas as 

concentrações causaram mortalidade, variando na maior concentração (108conídios/mL), em 

media: 89,6; 88,5 e 94,0% para M. anisopliae var. anisopliae e 84,5; 89,0 e 75,0% para M. 

anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e adultos, respectivamente. O fungo foi reisolado de 

ovos, larvas e adultos do inseto e produzido em arroz parboilizado. A CL50 de M.  anisopliae var. 

anisopliae foi estimada em cerca de 106conídios/mL e M. anisopliae var. acridum em 

107conídios/mL. Esses resultados confirmaram que esses agentes possuem ação patogênica para 

o bicudo-do-algodoeiro, podendo ser utilizados contra o inseto em programas de controle 

biológico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fungo entomopatogênico, controle biológico, Anthonomus grandis, 

algodão. 
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ABSTRACT 

 

Pathogenicity of Metarhizium anisopliae var. anisopliae and Metarhizium anisopliae var. 

acridum to the Anthonomus grandis (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) Before and After 

the Eggs, Larvae and Adults had been reisolated 

 

It was evaluated the pathogenic action of M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) and M. 

anisopliae var. acridum (URM-4412) on eggs, larvae and adults of Anthonomus grandis 

(Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) in concentrations of 108, 107, 106, 105, 104conidia/mL 

under conditions of temperature (27 ± 2oC), RH (60 ± 10%) and photophase (14h) and it was 

determined the Lethal Concentration (LC50). The insects used in the bioassays had been created 

in artificial diet in the Entomology and Molecular Biology of Insects Laboratories, EMBRAPA-

CNPA. All the concentrations have caused mortality, varying on average in the biggest 

concentration (108conidia/mL) in median: 89.6; 88.5 and 94.0% for M. anisopliae var. anisopliae 

and 84.5; 89.0 and 75.0% for M. anisopliae var. acridum on eggs, larvae and adults, respectively. 

The fungus was reisolated from eggs, larvae and adults and in produced parboiled rice. The LC50 

M. anisopliae var. anisopliae were estimated in 106conidia/mL and M. anisopliae var. acridum in 

107conidia/mL. These results have confirmed that of the agents has pathogenic action for the boll 

weevil, being able to be used against the insect in programs of biological control. 

 

KEY WORDS: Entomopathogenic fungus, biological control, Anthonomus grandis, cotton. 
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Introdução 

 

 Anthonomus grandis (Boheman) é o mais importante inseto-praga da cultura algodoeira 

pelos danos que causa e dificuldade de controle. Nos EUA é considerado o inseto mais destrutivo 

do algodoeiro (Kim & Sappington 2004). No Brasil, desde sua introdução em 1983 nos estados 

de São Paulo e Paraíba, atualmente em todo o País, a praga tem contribuído para os impactos 

econômicos e sociais (Scataglini et al. 2000). O uso de inseticidas químicos constitui a principal 

forma de controle do inseto com conseqüências da contaminação ambiental, destruição de 

inimigos naturais e seleção de insetos resistentes (Grefenstette & El-Lissy 2003).  

Medidas eficazes de controle do bicudo-do-algodoeiro devem ser retomadas, 

principalmente, utilizando-se agentes biocontroladores indispensáveis ao controle biológico, 

como uma nova perspectiva para estímulo do cultivo do algodão, fonte de geração de emprego e 

renda, que antes da introdução dessa praga ostentava a posição de uma das principais culturas da 

economia agrícola do Brasil (Raulston et al. 1998, Monnerat et al. 2002). O controle biológico 

por fungo é limitado, apenas estudos em laboratório têm sido conduzidos para seleção de isolados 

patogênicos ao inseto (Wright & Chandler 1991). A busca de alternativas de redução 

populacional do bicudo-do-algodoeiro com menor impacto ambiental tem sido o alvo das 

recentes pesquisas. Entre as estratégias estudadas, a utilização de fungos entomopatogênicos 

contra o inseto tende a ser uma alternativa eficiente e segura para o homem e o meio ambiente 

(Coutinho & Oliveira 1991, Alves 1998a).  

Metarhizium anisopliae vem sendo testado e empregado no controle de importantes 

pragas agrícolas no Brasil e no Mundo. Sua importância tem sido ressaltada quanto à 

variabilidade genética, especificidade e seletividade a diversas ordens de insetos. M. anisopliae 
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de ampla distribuição na natureza, apresenta adequabilidade às condições climáticas do Brasil 

(Azevedo 1998, Pizzirani-Kleiner et al. 1998, Alves et al. 2002, Mendonça et al. 2005).  

Este trabalho teve por objetivos determinar a patogenicidade de M. anisopliae var. 

anisopliae e M. anisopliae var. acridum e estimar a Concentração Letal (CL50) para ovos, larvas e 

adultos de A. grandis. 

 

Material e Métodos 

 

Linhagens fúngicas e inóculos utilizados na infecção de Anthonomus grandis. Os 

experimentos foram conduzidos no Laboratório de Controle Biológico, do Departamento de 

Micologia, do Centro de Ciências Biológicas (CCB), da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e no Laboratório de Entomologia e Biologia Molecular de Insetos, da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária - Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (EMBRAPA-CNPA). As 

linhagens de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum, utilizadas no trabalho, 

foram obtidas na Coleção de Cultura da Micoteca (URM) do Departamento de Micologia, CCB, 

UFPE (Tabela 1), onde são mantidas em tubos de ensaio em meio de cultura Batata Dextrose 

Ágar (BDA) (Oxoid). 

Os inóculos empregados na infecção de ovos, larvas e adultos de A.grandis foram obtidos 

a partir de cultura monospórica em meio BDA em tubos de ensaio e em placas de Petri em 

condições controladas de Biological Oxigen Demand (BOD), a temperatura de 27 ± 2ºC, umidade 

relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas e produzidos em arroz dentro de sacos de 

polipropileno, de acordo com metodologia adaptada de Bittencourt et al. (1995) e de Magalhães 

et al. (2000). 
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Tabela 1. Descrição das linhagens fúngicas utilizadas no estudo  
 

Linhagens 
Fúngicas 

 

 
Código da 
linhagem 

 

 
Número de registro 

URM 
 

 
Hospedeiro de 

Origem 
 

 
Origem 

geográfica 
 

 
Metarhizium 

anisopliae var. 
anisopliae 

 
Metarhizium 

anisopliae  var. 
acridum 

 

 
PL43 

 
 
 

CG291 
 
 
 

 
3185  

 
 
 

4412  
 
 
 

 
Mahanarva 
posticata 

 (Hemiptera) 
 
 

Austracris guttulosa 
(Orthoptera) 

 

 
Brasil 

(Alagoas) 
 
 

Austrália 
(Queensland) 

 
 

 

Em cada saco de polipropileno foram colocados 200g de arroz parboilizado tipo A e 30 

mL de água destilada para pré-cozimento em autoclave a 121ºC, 1,5Atm, durante 20 minutos. 

Após o resfriamento do arroz, foi inoculado 10mL de suspensão de conídios obtida de cultura 

fúngica de cada linhagem, com 15 dias crescimento, em placas de Petri contendo meio BDA. 

Após essa inoculação, cada saco foi agitado para distribuição uniforme dos conídios, em seguida 

foram fechados com um grampeador e incubados em condições de BOD por um período 15 dias, 

aguardando-se a melhor esporulação (conidiogênese). Depois desse período, foram retiradas 

amostras de 10g do arroz com o fungo para copos de Becker de 100mL onde preparou-se 50mL 

de suspensão conidial, de cada linhagem fúngica, com água destilada autoclavada e Tween-80® 

(0,05%). Cada linhagem foi produzida em três sacos de polipropileno que constituíram as 

repetições do experimento. O Becker foi colocado sobre agitador magnético a 200rpm e em 

seguida retirou-se 1mL da suspensão para quantificação dos conídios em câmara de Neübauer, 

adotando-se a metodologia preconizada por Leite et al. (2003). A partir desse material fúngico, 

por diluição sucessiva, foram determinadas as suspensões nas concentrações de 108, 107, 106, 105 

e 104 conídios/mL para cada linhagem, as quais foram empregadas como inóculos na infecção de 

ovos, larvas e adultos do inseto.   
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Obtenção de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis. A criação massal de A. grandis 

para produção de ovos, larvas e adultos foi desenvolvida e mantida no insetário da 

EMBRAPA/CNPA com dieta artificial e em condições controladas de 27 ± 2ºC, UR de 60 ± 10% 

e fotofase de 14 horas, de acordo com Monnerat et al. (2000) (Figuras 1, 2 e 3). Insetos adultos 

foram coletados no campo, em plantio experimental de algodão da EMBRAPA/CNPA, para 

estudos de comportamento em relação à colônia artificial, avaliando-se copulação, oviposição, 

desenvolvimento, adaptação e mortalidade natural. Obteve-se o ciclo in vitro (ovo, larva, pupa e 

adulto) de A. grandis em dieta artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Ovos de Anthonomus grandis                     Figura 2. Larvas de Anthonomus grandis  
   no interior de gaiola de polipropileno.                         em dieta artificial. 
                                                                     
       
 
 
 
      
 
 
 
                    
         

 
                       Figura 3. Adultos de Anthonomus grandis em dieta artificial. 

 

A cada três dias obtinha-se da colônia em dieta artificial uma postura de 2500 ovos que 

eram recolhidos e desinfetados com três passagens em água destilada autoclavada por cinco 
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minutos, uma passagem em solução de Sulfato de Cobre (20%) por cinco minutos e em seguida 

na solução de Cloreto de Benzalcônio (0,5%) por 30 minutos.  

Para obter as larvas, a massa de ovos era distribuída sobre a superfície de lenços de papel 

filtro autoclavado, no interior de gaiolas incubadoras (30x40x10cm) de polipropileno, telada com 

tecido voile, até a eclosão de larvas de 1º instar entre o 3º e 5º dia de incubação. As larvas 

consideradas viáveis eram separadas em placas de Petri na superfície da dieta artificial e com 14 

dias de idade, no 3o. instar, foram selecionadas para os bioensaios. Os insetos adultos recém 

emergidos aos 25 dias foram transferidos para gaiolas (10x10x10cm) de polipropileno, 

alimentados com quatro tabletes de 2cm3 de dieta artificial e após dez dias, aqueles considerados 

sadios e homogêneos foram utilizados nos bioensaios.  

 

Bioensaios e testes de patogenicidade. A inoculação dos agentes fúngicos sobre ovos, larvas e 

adultos do inseto foi feita através três bioensaios de resposta binária, constituídos de cinco 

tratamentos com as concentrações de 108, 107, 106, 105, 104conídios/mL e quatro repetições, com 

20 indivíduos por tratamento. Na testemunha, os insetos foram banhados com água destilada 

autoclavada com Tween 80® (0,05%), não apresentando quaisquer distúrbios em relação aos 

insetos obtidos diretamente do campo. Em todos os bioensaios empregou-se o delineamento 

inteiramente casualizado. As aplicações foram efetuadas diretamente sobre a massa de ovos e 

sobre o dorso das larvas, através de um microaplicador modelo Burkard 900x calibrado para a 

liberação de 10µL de cada concentração sobre os ovos, separados em cada poço de placas de 

germinação (multi-tubos de 24 poços) forrado com papel filtro autoclavado e de 2µL no 

tratamento de cada larva, aplicando-se sobre o dorso. Após a aplicação, as larvas foram 

transferidas para placas de Petri com dieta artificial. Adultos foram submersos nas concentrações 

por dois ciclos de três segundos, conforme Domingues-Silva (2001). Após os tratamentos foram 
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separados em copos plásticos transparentes telados com tecido voile, alimentados com dois 

tabletes de 2cm3 de dieta artificial.  

A ação dos patógenos foi observada pelas mortalidades de ovos do 3o ao 5º dia, larval até 

o 8º dia e de adultos até o 10º dia, após os tratamentos, ocasião em que era servida a dieta e a 

remoção dos insetos mortos. Verificada a mortalidade, os cadáveres eram transferidos para 

câmaras úmidas, visando à observação do desenvolvimento da conidiogênese do fungo para 

confirmação do agente causal. Determinou-se a Concentração Letal (CL50) para cada linhagem 

sobre ovos, larvas e adultos de A. grandis. Os valores da CL50 foram estimados, aplicando-se o 

modelo matemático (Pi = F (α + βxi), adotado por Alves (1998b) e submetidos à análise de 

Probi. 

 

Análise estatística. As médias de mortalidade dos insetos foram obtidas por análise de variância 

e comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, conforme Finney (1971), e 

ajustadas pelo método de Abbott (1925).  Os dados da CL50 foram submetidos à análise de Probit, 

conforme Throne et al. (1995).  

 

Resultados e Discussão 

 

Patogenicidade de Metarhizium anisopliae var. anisopliae sobre ovos, larvas e adultos de 

Anthonomus grandis. M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) demonstrou elevada 

patogenicidade contra todas as fase de vida do inseto nos diferentes tratamentos, diferindo 

estatisticamente do grupo controle, onde não se observou mortalidade causada pelo fungo. A 

mortalidade de ovos foi de 89,6 e 30,7% nas concentrações de 108 e 104conídios/mL, 

respectivamente no 5º dia após os tratamentos. A mortalidade larval foi observada nos 
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tratamentos com as diferentes concentrações, em média de 88,5% na concentração de 

108conídios/mL e de 29,2% na concentração de 104conídios/mL, no 8º dia após os tratamentos. 

Os adultos tratados na concentração de 108conídios/mL apresentaram índice de mortalidade de 

94,0% e na concentração de 104conídios/mL, mortalidade de 30,2%, no 10º dia após os 

tratamentos  (Tabela 2).   

 

Tabela 2. Médias (± EP) de mortalidade confirmada de ovos, larvas e adultos de A. grandis 
infectados artificialmente por M. anisopliae var. anisopliae. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e 
fotofase: 14h.  

 
 

 
Mortalidade (%) 

 

 
 

 
Concentração 

(conídios/mL)  
Ovo 

 

 
Larva 

 
Adulto 

 
108

 
     89,6 ± 1,59 A a 

 
      88,5 ± 2,55 A b 

 
      94,0 ± 2,06 A b 
 

107      84,0 ± 2,13 A a       85,0 ± 1,900 A b a       86,5 ± 2,34 A a 

106      66,0 ± 2,56 B a      73,2 ± 2,15 B a       60,0 ± 1,60 B b 

105      47,5 ± 2,09 C a      46,5 ± 1,56 C a        43,5 ± 0,98 C D b 

104      30,7 ± 2,43 D a       29,2 ± 1,20 D a       30,2 ± 0,69 D a 

(Controle)1        1,5 ± 0,52 E a       2,5 ± 0,53 E a          1,0 ± 0,03 E a 

 
C V 

 

 
5,69 

 

 
7,52 

 

 
9,11 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna ou minúscula na linha, não diferem entre 
si, pelo teste de Tukey a 5%. 
 1Insetos não tratados nas concentrações.  
  

Os tratamentos com M. anisopliae var. anisopliae nas concentrações 108 e 107 

conídios/mL não diferiram estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Observou-se a inviabilidade de eclosão de ovos, seguida de mortalidade confirmada nos 
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tratamentos com as concentrações de 107 e 108conídios/mL, superior a 80%. Nos tratamentos 

com as concentrações 106, 105 e 104conídios/mL registraram-se diferenças significativas entre si, 

evidenciando mortalidade superior a 50% com a concentração de 105conídios/mL. A fase larval 

foi afetada por mortalidade variando entre 85,0 e 88,5% com as concentrações de 107 e 

108conídios/mL e que não diferiram entre si, enquanto que a mortalidade na concentração de 

107conídios/ml, em média (73,2%) diferiu significativamente nos tratamentos de concentrações 

107 e 108conídios/mL. Nas concentrações 105 e 104conídios/mL a mortalidade das larvas foi 

inferior a 50%.  

Os insetos adultos apresentaram os maiores valores de mortalidade, variando de 86,6 a 

94,0% nos tratamentos de 107 e 108conídios/mL, respectivamente. Todavia, na concentração de 

106conídios/mL a mortalidade de 60% foi inferior às fases de ovo e larva para esta mesma 

concentração, bem como, nas demais (105 e 104conídios/mL).  

Os índices de mortalidade do bicudo-do-algodoeiro observados sobre todos os estágios de 

vida do inseto demonstram a ação patogênica de M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) 

sobre essa praga. Valores de mortalidade similares a essas taxas foram encontrados no estudo de 

Kanga et al. (2002) com a linhagem de M. anisopliae (Bio-Blast®) sobre fêmeas de Varroa 

destructor (Anderson e Trueman), parasita de abelhas (Apis mellifera L.) em concentrações que 

variaram de 105; 106; 107; 108; 109conídios/mL, obtendo mortalidade acumulada de 90% na 

concentração de 1,1 x 103conídios/mL, no tempo letal (TL90) de 5,85 dias, em temperatura 

simulada de 34 ± 1ºC.   

 Wright (1993) e Almeida & Luna-Alves Lima (2005) enfatizaram a importância do uso de 

fungos entomopatogênicos no controle das pragas do algodão, sugerindo a possibilidade do 

emprego de B. bassiana e M. anisopliae sobre o bicudo-do-algodoeiro, justificando serem 

patógenos usados com sucesso no controle de insetos no Brasil.  
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Na região Nordeste, M. anisopliae tem seu potencial comprovado, nas condições de 

campo, contra a cigarrinha da cana-de-açúcar Mahanarva posticata (Stål) e na região Centro-

Oeste contra as cigarrinhas das pastagens (Deois sp. e Zulia sp.). Esse patógeno tem potencial 

para ser empregado no controle do bicudo-do-algodeiro pelos excelentes resultados alcançados in 

vitro sobre diversas pragas agrícolas, inclusive adultos de A. grandis (Almeida & Luna-Alves 

Lima 2005).  

A capacidade de sobrevivência e virulência desse agente foi ressaltada por Alves (1998a), 

relatando que M. anisopliae var. anisopliae é o melhor agente fúngico contra insetos nas 

condições climáticas brasileiras, devido principalmente à variabilidade genética que resulta no 

aparecimento de muitas linhagens com diferentes níveis de agressividade, especificidade, 

produção de conídios, resistência à ultravioleta e patogenicidade a vários insetos. Já que as 

condições ambientais exercem grande influência sobre os entomopatógenos e sendo essas 

adversas, o controle microbiano torna-se prejudicado, justificando-se as pesquisas com a 

finalidade de se selecionar, induzir e melhorar linhagens que apresentam características úteis para 

o êxito de seu emprego no campo.  

O uso de M.  anisopliae var. anisopliae não tem sido citado na literatura atual para o 

controle do bicudo-do-algodoeiro. Almeida & Luna-Alves Lima (2005) avaliaram in vitro uma 

concentração de 108conídios/mL de M. anisopliae var. anisopliae PL43 (URM-3185) e B. 

bassiana CL1 (URM-3447) contra o adulto de A. grandis criado em dieta artificial e verificaram 

que ambas as linhagens, nas condições controladas (BOD), a 27 ± 2ºC, UR de 60 ± 10% e 

fotofase de 14 horas, causaram mortalidade (96% e TL50 de 168,3h com M. anisopliae e 83% e 

TL50 de 144,8h com B. bassiana). Estes resultados confirmam que essas linhagens fúngicas têm 

potencial para ser empregadas no controle do bicudo-do-algodoeiro. 
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Patogenicidade de Metarhizium anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e adultos de 

Anthonomus grandis. M. anisopliae var. acridum (URM-4412) afetou todas as fases de vida do 

inseto. Na fase de ovo a mortalidade foi 84,5% nos tratamentos na concentração de 

108conídios/mL e de 22,5% nos tratamentos com a concentração de 104conídios/mL, no 5º dia 

após a inoculação. A mortalidade larval variou de 89,0 a 14,2% nos tratamentos nas 

concentrações 108 e 104conídios/mL, respectivamente no 8º dia após a inoculação. O percentual 

de mortalidade para o inseto adulto foi de 75,0% com a concentração de 108conídios/mL e 18,0% 

com a concentração 104conídios/mL,  após 10 dias os tratamentos.  

Para as concentrações de 108, 107 e 106conídios/mL de M. anisopliae var. acridum os 

percentuais de mortalidade não diferiram entre si, pelo teste de Tukey a 5%, causando 

inviabilidade para a fase de ovo em porcentagens de 84,5, 83,2 e 78,0%, respectivamente.  Nas 

concentrações de 105 e 104conídios/mL verificou-se diferença entre os tratamentos e a 

mortalidade observada sobre a fase de ovo foi de 55% para 105conídios/mL e de apenas 22,5% 

para 104conídios/mL. Na fase larval a porcentagem de mortalidade confirmada nas concentrações 

de 108 e 107conídios/mL foram de 89,0 e 83,7%, respectivamente, tendo sido superior a da fase 

de ovo nestas mesmas concentrações, porém inferior nas concentrações de 106, 105 e 104 

conídios/mL. 

Observou-se diferenças significativas entre as concentrações de 108 e 107conídios/mL 

sobre os percentuais de mortalidade do inseto adulto, variando de 75,0 e 60,0%, respectivamente. 

Porém, as concentrações de 106, 105 e 104conídios/mL proporcionaram apenas 32,2; 21,2 e 

18,0% de mortalidade, respectivamente, mas superiores a testemunha, evidenciando que para esta 

fase do inseto M. anisopliae var. acridum apresentou menor percentual de controle em todas as 

concentrações testadas, bem como, em relação à linhagem de M. anisopliae var. anisopliae sobre 

o inseto adulto (Tabela 3). 
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De modo geral, para ambas as linhagens houve acréscimo na porcentagem de mortalidade 

dos estágios de ovo, larva e adulto com o aumento da densidade de conídios em cada 

concentração, fato este observado por diversos autores. Nesse sentido, Athayde (2002) realizou 

importante estudo de patogenicidade de M. anisopliae (URM-3349), Metarhizium flavoviride 

(URM-3800) (atualmente Metarhizium anisopliae var. acridum) e Beauveria bassiana (URM-

3447) sobre teleóginas tratadas de Boophilus microplus (Canestrini) em concentrações de 104; 

105; 106; 107 e 108conídios/mL, relatando que essas linhagens agiram de modo semelhante, com 

percentual médio de controle de 93,85; 93,27 e 93,69% na concentração mais elevada, 

respectivamente. 

Esse modo de ação, também, foi reportado por Faria et al. (2002) com M. anisopliae var. 

acridum contra o gafanhoto Rhammatocerus schistocercoides (Rehn.). Nesse estudo, M. 

anisopliae var. acridum (CG423) foi aplicado no campo contra bandos de ninfas de 2º estágio 

desse inseto com o equivalente a 5,0 x1012 e 1,0 x1013conídios viáveis/ha (2,9L/ha de conídios 

formulados com óleo de soja e querozene a 50%v/v). Reduções populacionais médias de 65,8 e 

80,4% foram observadas nos bandos tratados com a maior e menor concentração, 

respectivamente 15 dias após as aplicações. 

Observou-se, ainda, que M. anisopliae var. acridum afetou a sobrevivência de ovos, 

larvas e adultos do bicudo-do-algodoeiro em percentuais inferiores em relação à taxa de 

mortalidade obtida em M. anisopliae var. anisopliae. Todavia, por se tratar de entomopatógenos, 

esses valores podem ser considerados elevados, consequentemente promissores, como 

mencionado por Lecuona et al. (2001). 
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Tabela 3. Médias (± EP) de mortalidade confirmada de ovos, larvas e adultos de A. grandis 
infectados artificialmente por M. anisopliae var. acridum. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e 
fotofase: 14h.  

 
 

 
Mortalidade (%) 

 

 
 

 
Concentração 

(conídios/mL)  
Ovo 

 

 
Larva 

 
Adulto 

 
108

 
     84,5 ± 0,90 A a 

 
      89,0 ± 1,88 A a 

 
      75,0 ± 1,90 A b 
 

107      83,2 ± 2,15 A a b       83,7 ± 1,87 A a       60,0 ± 2,32 B b 

106      78,0 ± 1,40 A a       55,2 ± 2,25 B b       32,2 ± 1,75 C c 

105      55,0 ± 0,89 B a       26,5 ± 1,50 C b       21,2 ± 1,85 C D b 

104      22,5 ± 0,76 C a       14,2 ± 2,12 C a       18,0 ± 2,10 C a 

(Controle)1        0,5 ± 0,01 D a         0,2 ± 0,15 D a        1,0 ± 0,45 D a 

 
C V 

 

 
9,22 

 

 
13,61 

 

 
19,08 

Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna ou minúscula na linha, não diferem entre 
si, pelo teste de Tukey a 5%. 
 1Insetos não tratados nas concentrações.  

 

 Esses autores consideraram que os fungos entomopatogênicos são eficazes quando 

apresentam valores de mortalidade acima de 40% para as pragas estudadas, exceto para os insetos 

transmissores de fitomoléstias. Nessa perspectiva, M. anisopliae var. acridum (URM-4412) 

possui potencial para ser empregado no controle do bicudo-do-algodoeiro, em condições de 

campo de clima tropical, com temperaturas elevadas. Fato já justificado por Mc Clatchie et al. 

(1994), que observaram conídios desse fungo produzidos a 30ºC, apresentando ser tolerante à 

temperatura mais elevada. Resultados semelhantes foram avaliados por Faria et al. (2002) quando 

testou a linhagem brasileira de M. anisopliae var. acridum (CG423) sob condições variáveis de 

temperatura no campo.  
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A importância de M. anisopliae var. acridum tem ênfase na capacidade de infectar insetos 

(Orthoptera) em regiões quentes do Brasil, África e outros países (Driver et al. 2000). Magalhães 

et al. (2000) relataram o potencial de M. anisopliae var. acridum, quando observaram a 

esporulação deste fungo em relação a B. bassiana sobre R. schistocercoides em ambientes 

úmidos e secos, concluindo que M. anisopliae var. acridum produziu mais conídios que B. 

bassiana à 53, 75 e 100% de umidade relativa.   

O emprego de M. anisopliae por ser importante agente biocontrolador de diversas pragas 

das plantas cultivadas (Inglis et al. 1997, Alves 1998a), também, pode ser utilizado no manejo 

integrado do bicudo-do-algodoeiro. O uso desse agente no controle de A. grandis é pouco 

freqüente pelo potencial que representa (Almeida et al. 2004). Por outro lado, é oportuno 

mencionar que esse agente pode atuar em sinergismo no campo com outros agentes de controle 

biológico, podendo manter a mortalidade desse inseto mais elevada, com isso tornar o controle da 

praga mais eficiente.  

 

Avaliação potencial da Concentração Letal (CL50) de Metarhizium anisopliae var. anisopliae 

e Metarhizium anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis. 

A CL50 estimada considerou a ação patogênica de M. anisopliae var. anisopliae e M. 

anisopliae var. acridum sobre os diferentes estágios de vida do inseto (ovos, larvas e adultos), 

cujos valores foram submetidos à análise de Probit. 

Os resultados indicaram que as fases de ovo, larva e adulto foram as mais susceptíveis ao 

patógeno M. anisopliae var. anisopliae com todas as médias de CL50 próximas à concentração de 

106conídios/mL. Para M. anisopliae var. acridum, a CL50 para ovo situou-se aproximadamente à 

concentração 106conídios/mL, mas para as fases larval e adulta do inseto, a CL50 foi em média de 
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107conídios/mL. Todavia, os valores preditos pela análise diminuíram à medida que o intervalo 

de tempo entre a inoculação e a avaliação aumentou entre as diferentes fases do inseto.  

Todas as CL50 calculadas apresentaram adequabilidade à análise de Probit, conforme 

Alves (1998b) e interpretações de Throne et al. (1995). M. anisopliae var. anisopliae expressou 

uma CL50 de 0,61 x 106conídios/mL sobre ovos, 0,69 x 106conídios/mL sobre larvas e 0,66 x 

106conídios/mL sobre adultos e M. anisopliae var. acridum demonstrou uma CL50 de 0,64 x 

106conídios/mL sobre ovos, 0,65 x 107conídios/mL sobre larvas e de 0,71x 107conídios/mL sobre 

adultos. Os Intervalos de Confiança (IC) foram calculados a 0,05% de probabilidade (Tabelas 4 e 

5). 

 

Tabela 4. Dados de adequação da Concentração Letal (CL50) de M. anisopliae var. anisopliae 
sobre ovos, larvas e adultos de A. grandis à análise de Probit (P=0,05), preditas com base nos 
dados de resposta da suscetibilidade do inseto à ação patogênica do fungo. 

 
Inseto 

 
Equação de regressão 

da CL50

 
CL50 (IC0,05) 

(conídios/mL) 

 
  teste t 1 

  n.s. 
 

 
 χ2(2) / (g. l.)3

 
g (0,95)4

 
Ovo 

 

 
 Y=2,4524+0,4884*logx 

 
0,61 x 106

(0,16 x105; 6,78x107) 

 
4,32 

 

 
0,27 / (3) 

 

 
0,20 

 
 

Larva 
 

 
 Y=2,3560+0,5114*logx 

 
0, 69 x 106 

(1,7x105; 6,51x106) 

 
4,47 

 
0,89 / (3) 

 
0,19 

 
Adulto 

 
 Y=2,2434+0,5315*logx 

 
0,66 x 106

(0,23 x104; 6,50x106) 
 

 
4,81 

 
0,68 / (3) 

 
0,16 

1 Coeficiente angular da regressão, significativo a 5%. 
(2) χ2 < tabelado, ajustado ao modelo de Probit 
3 (g.l.) graus de liberdade.  
4 (g) estimativa da potência (g < 0,5).   
 

A determinação de Concentração Letal (CL10; CL50; CL90) em bioensaios com 

entomopatógenos constitui-se em importante parâmetro biológico quando corretamente aplicado 

(Alves 1998b). O potencial dos agentes fúngicos consiste na estimativa da CL50, sendo este 
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parâmetro o mais adequado ao estudo de seletividade do patógeno ao inseto alvo. Assim, a 

importância do controle microbiano de insetos, usando-se aplicações adequadas e mais 

econômicas, tem conduzido os testes em laboratório por diversos pesquisadores. 

 

Tabela 5. Dados de adequação da Concentração Letal (CL50) de M. anisopliae var. acridum 
sobre ovos, larvas e adultos de A. grandis à análise de Probit (P=0,05), preditas com base nos 
dados de resposta da suscetibilidade do inseto à ação patogênica do fungo. 

 
Inseto 

 
Equação de regressão 

da CL50

 
CL50 (IC0,05) 

(conídios/mL) 

 
 teste t 1 

n.s. 
 

 
  χ2(2) / (g. l.)3

 
g (0,95)4

 
Ovo 

 

 
 Y=2,5547+0,4795*logx 

 
0,64 x 106

(6,88 x104; 0,65x 107) 

 
4,57 

 

 
3,28 / (3) 

 

 
0,53 

 
 

Larva 
 

 
 Y=1,2444+0.6500*logx 

 
0,65 x 107

(6,82 x105; 0,71x107) 

 
5,68 

 
1,10 / (3) 

 
0,11 

 
Adulto 

 
 Y=1,2764+0,5433*logx 

 
0,71 x 107

(6,82 x105; 0,84x108) 
 

 
3,28 

 
0,72 / (3) 

 
0,35 

1 Coeficiente angular da regressão, significativo a 5%. 
(2) χ2 < tabelado, ajustado ao modelo de Probit 
3 (g.l.) graus de liberdade.  
4 (g) estimativa da potência (g < 0,5).   

 

Coutinho & Oliveira (1991) testaram B. bassiana (I-149Bb) em laboratório e verificaram 

a ação patogênica contra A. grandis nas concentrações entre 3,72 x 106 e 3,72 x 107conídios/mL, 

com mortalidade variando de 50 a 100%. Nesse sentido, Samuels et al. (2001) relataram o 

elevado grau de patogenicidade de M. anisopliae (ESALQ-818) e B. bassiana (CG-24) sobre 

ovos de Blissus antillus (Say) em condições de laboratório, causando infecção e inviabilidade de 

100 e 43,3%, respectivamente, em CL50 de 5 x 106conídios/mL. Loureiro & Monteiro (2004) 

verificaram em condições de laboratório (27 ± 1ºC) a atividade patogênica de M. anisopliae 

(linhagens ESALQ-E9 e AL) contra operárias de Atta sexdens sexdens (L.). A CL50 de 1,0 x 
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109conídios/mL foi eficiente, determinado tempos letais (TL50) de 2,5 dias e 2,74 dias em 

mortalidade confirmada de 50 e 76%, respectivamente. Recentemente, Destéfano et al. (2005) 

avaliaram a eficácia de M. anisopliae var. anisopliae (E-9) em CL50 de 8,44 x 109 e 12,2 x 

109conídios/mL contra Anastrepha fraterculus (Schner) e observaram uma mortalidade de 86%. 

Nas condições desta pesquisa determinou-se a CL50, que correspondeu à probabilidade de 

resposta esperada, ou seja, que causou 50% de mortalidade do bicudo-do-algodoeiro (ovos, larvas 

e adultos). O emprego desse modelo, nas recomendações de campo, deve-se observar as 

condições ambientais de temperatura, umidade relativa e luminosidade, pois normalmente, os 

bioensaios conduzidos em laboratório, em dieta artificial e condições controladas, utilizando 

geralmente populações de insetos pouco heterogêneas, favorecem as respostas (Throne et al. 

1995). 

A CL50 de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum sobre ovos, larvas e 

adultos de A. grandis corresponderam, também, às funções de distribuição normal e logística, 

cujos resultados foram semelhantes submetidos à análise de Probit, com distribuição normal 

estandardizada. Para todas as linhagens, os testes t, χ2 e o índice de significância g testaram o 

conjunto de dados submetido à análise de Probit. Teste t, que apresentou a linearidade da função 

concentração-resposta verificou que todos os valores calculados foram significativos (P=0,05), 

esta hipótese foi aceita em todos os casos. Teste de χ2 comprovou a adequação dos dados ao 

modelo de análise (χ2 < tabelado). Os limites de confiança dos valores médios de cada 

concentração foram estimados pelo índice de significância g. Se g ≥ 0,5, o valor da concentração 

letal pode sair dos limites de confiança e não serem apropriados. Nessa análise, os valores 

mostraram-se apropriados, inferindo-se que a utilização das linhagens fúngicas na concentração 

mais elevada (108conídios/mL) poderia não ser economicamente a mais indicada.  
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A hipótese de paralelismo foi testada para as linhas de regressão obtidas em cada 

avaliação, esta foi aceita, indicando que as CL50 estimadas afetariam os insetos com similar modo 

de ação. O logaritmo do máximo valor da função de verossimilhança calculou os dados das 

estimativas dos parâmetros e consequentemente as equações de regressões de cada linhagem.  

Os valores da CL50 evidenciaram maior mortalidade nos tratamentos de M. anisopliae var. 

anisopliae para larvas e adultos. Isso pode ser constatado ao se observar que a linhagem M. 

anisopliae var. acridum foi cerca de duas vezes menos patogênica para os insetos na fase adulto 

em relação a M. anisopliae var. anisopliae.  

As respostas de mortalidade às concentrações de M. anisopliae var. anisopliae e M. 

anisopliae var. acridum para ovos, larvas e adultos mostraram-se dependentes. Assim, quanto 

mais elevada a concentração (104 a 108 conídios/mL), maior foi a variação da taxa de 

mortalidade, justificando, assim, a importância da estimativa de CL50 e Intervalos de Confiança 

(IC) com determinação de valores mínimos e máximos, em estudos com esses patógenos.  

 No Brasil, o uso de agentes fúngicos no controle de A. grandis tem sido limitado, devido, 

provavelmente, pela dificuldade de obtenção de linhagens virulentas ao inseto em formulação 

adequada. É provável, também, que os isolados até então utilizados nesses estudos não se tenham 

adaptado às condições climáticas nas áreas de aplicação (Wright 1993). Esse fato confirma a 

necessidade de exploração da variabilidade natural desses isolados oriundos de bicudo-do-

algodoeiro e insetos não-alvos infectados em áreas de cultivo de algodão com reduzidos 

prejuízos, em diferentes regiões geográficas e testada sua eficiência, inicialmente, em condições 

in vitro e depois no campo.  

Os estudos in vitro têm sido pouco desenvolvidos com o adulto do bicudo-do-algodoeiro, 

evidentemente dada à dificuldade de sua obtenção e manutenção em criações massais em dieta 

artificial, sendo que nas fases de ovo e larva esses estudos não são citados na literatura específica. 
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Apesar da importância dos fungos entomopatogênicos para o controle de insetos na 

agropecuária, pouco tem sido realizado em relação ao bicudo-do-algodoeiro. O presente trabalho 

apresentou diferenciados modelos de infecção ao inseto em condições de laboratório, obtendo 

importantes informações acerca da ação patogênica das linhagens testadas, indicando que as 

linhagens causam a morte do inseto com potencial para serem empregadas no controle da praga. 
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RESUMO 

 

Viabilidade de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum 

reisoalados de ovos, larvas e adultos de anthonomus grandis (Boheman) artificialmente 

infectado e virulência ao inseto adulto 

 

M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) e M. anisopliae var. acridum (URM-4412) reisolados 

de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis (Boheman), bicudo-do-algodoeiro, 

artificialmente infectado foram avaliados sob condições (temperatura: 27 ± 2oC, UR: 60 ± 10% e 

fotofase: 14h). Estimou-se a viabilidade de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. 

acridum (germinação, crescimento colonial e conidiogênese) em meio de cultura Batata-

Dextrose-Ágar (BDA) e virulência ao inseto adulto criado em dieta artificial. Conídios em 

suspensão aquosa com Tween 80® (0,05%), em diferentes CL50, constituíram os inóculos para os 

testes de viabilidade e virulência. Essas CL50 reisoladas causaram mortalidade ao inseto adulto de 

90,5; 93,2 e 95,3% in M. anisopliae var. anisopliae e 75,5; 83,3 e 85,9 in M. anisopliae var. 

acridum. Determinou-se a taxa de germinação para os fungos reisolados e não reisolados, 18 

horas após a inoculação. Crescimento das colônias e conidiogênese foram estimados nos 

intervalos de 3, 6, 9, 12 e 15 dias. TL50, potência relativa do patógeno (PRP) e aumento da 

produção potencial de conídios (APP) indicaram linhagens de M. anisopliae var. anisopliae e M. 

anisopliae var. acridum reisoladas de adultos mais agressivas. Verificou-se que essas linhagens 

expressaram elevada viabilidade e virulência sobre o adulto, podendo ser empregadas como 

agentes de controle do inseto. 

Palavras-chave: Metarhizium, controle biológico, viabilidade, virulência, Anthonomus grandis, 

algodão. 
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ABSTRACT 

 

Viability of the Metarhizium anisopliae var. anisopliae and Metarhizium anisopliae var. 

acridum reisolated from eggs, larvae and adults of Anthonomus grandis (Boheman) infected 

artificially and virulence adult  insect 

 

M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) and M. anisopliae var. acridum (URM-4412) 

reisolated from eggs, larvae and adults of Anthonomus grandis (Boheman), boll weevil, infected 

artificially were evaluated under conditions (temperature: 27 ± 2oC, HR: 60 ± 10% and 

photophase: 14h). It was estimated the viability of M. anisopliae var. anisopliae and M. 

anisopliae var. acridum (germination, colonial growth and conidiogenesis) in Potato-Dextrose-

Agar (PDA) culture medium and virulence to the adult insect created in artificial diet. Conidia in 

watery suspension with Tween 80® (0.05), difference LC50 had constituted the inoculum for the 

viability and virulence tests. These LC50 reisolated had caused mortality the adult insect of 90.5, 

93.2 e 95.3%, M. anisopliae var. anisopliae and 75.5, 83.3 e 85.9 M. anisopliae var. acridum. It 

was determined the tax of germination the reisolated and un reisolated fungus, 18 hours after the 

inoculation. Growth of the colonies and conidiogenesis had been estimated in the intervals of 3, 

6, 9, 12 and 15 days. LT50, relative potency patogeneus (PRP) and potential highest production 

(PHP) of conidia indicated strains M. anisopliae var. anisopliae and M. anisopliae var. acridum 

reisolated of adults high aggressive. It was verified that these strains presented high viability and 

virulence on the adult, being able to be used as agents insect control. 

 

Key words: Metarhizium, biological control, viability, virulence, Anthonomus grandis. 
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INTRODUÇÃO 

 

M. anisopliae var. anisopliae (Metsch.) Sorok e M. anisopliae var. acridum Gams e 

Rozspal (Driver, Milner, Trueman) de ocorrência cosmopolita, vem sendo testados para o 

controle biológico de insetos-praga sob condições de laboratório e de campo, colonizando 

artrópodes de diversas ordens (4, 9). 

M. anisopliae produz exoenzimas (protease, amilase, lipase e quitinase) no processo de 

penetração no tegumento do hospedeiro e de infecção, causando a morte do hospedeiro (20). Os 

requisitos nutricionais para a germinação e crescimento de M. anisopliae não são complexos, 

crescendo em diversos ambientes, facilmente cultivados em meios naturais e sintéticos, sendo 

mais exigentes quanto às fontes de carbono e nitrogênio. Os fatores ambientais são determinantes 

na eficiência desses fungos (6). 

No Brasil, na região Nordeste, M. anisopliae vem sendo utilizado no controle da 

cigarrinha da cana-de-açúcar Mahanarva posticata (Stål), constituindo-se no maior exemplo de 

programa de controle biológico com sucesso (15). Recentemente, M. anisopliae foi testado com 

eficiência contra Mahanarva fimbriolata (Stål), no estado de São Paulo, reduzindo as populações 

em até 91,2% na concentração aproximada de 9 x 108conídios/g de arroz sob temperatura 

variando de 20 a 30ºC (7). 

Na África, implementou-se importante programa de controle de gafanhotos (Orthoptera) 

com o M. anisopliae var. acridum, sendo atualmente é o fungo de maior grau de infectividade e 

patogenicidade contra esse inseto em regiões quentes e semi-áridas do mundo (9). No Brasil, esse 

agente foi encontrado inicialmente sobre o gafanhoto Shistocerca pallens nas condições da região 

Nordeste, atualmente estudado e aplicado ao controle de várias espécies de insetos, dentre as 

quais Rhammatocerus schistocercoides (Rehn) (10).  
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A pesquisa acerca do uso de fungos entomopatogênicos para o controle biológico de 

Anthonomus grandis (Boheman), bicudo-do-algodoeiro, no Brasil não é desenvolvida. Estudos de 

infecções experimentais têm sido conduzidos por pesquisadores na tentativa de serem 

selecionadas linhagens mais virulentas ao inseto (8). O uso de M. anisopliae var. anisopliae e M. 

anisopliae var. acridum contra essa praga constitui alternativa promissora para o estímulo do 

cultivo do algodão (3). O bicudo-do-algodoeiro causa elevados prejuízos a cotonicultura, 

comprometendo 100% da safra. O controle da praga é feito com inseticidas químicos de largo 

espectro, com conseqüências negativas para o meio ambiente. Nos Estados Unidos é considerado 

o inseto mais destrutivo do algodoeiro (12). No Brasil, desde sua introdução em 1983 a praga tem 

afetado a cultura algodoeira, contribuindo para impactos econômicos e sociais (18). 

Este trabalho teve por objetivos avaliar a viabilidade de M. anisopliae var. anisopliae e M. 

anisopliae var. acridum antes e após reisolados de ovos, larvas e adultos do bicudo-do-algodoeiro 

infectados artificialmente e determinar a virulência ao inseto adulto. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os testes experimentais foram conduzidos no Laboratório de Controle Biológico, do 

Departamento de Micologia, do Centro de Ciências Biológicas (CCB), da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) e no Laboratório de Entomologia e Biologia Molecular de Insetos, da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro Nacional de Pesquisa de Algodão 

(EMBRAPA-CNPA).  

 

Linhagens fúngicas 

 

As linhagens de M. anisopliae var. anisopliae PL43 (URM-3185) isolada de M. posticata 

e M.  anisopliae var. acridum CG291 (URM-4412) isolada de Austracris guttulosa foram cedidas 

da coleção de cultura da Micoteca (URM) do Departamento de Micologia (UFPE).  

 

Reisolamento de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum 

de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente  

 

M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum foram reisolados de ovos, 

larvas e adultos de A. grandis infectados artificialmente, após confirmação da mortalidade e 

observada a extrusão do patógeno sobre os cadáveres do inseto. As diferentes formas do inseto 

colonizadas pelo fungo foram lavadas com soluções de hipoclorito de sódio a 2% por dois 

minutos, em álcool a 70% por três minutos e duas vezes em água autoclavada por três minutos; 

após colocados sobre papel filtro autoclavado, para remover o excesso de umidade, em seguida 
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foram transferidos, em câmara úmida, para uma estufa Biological Oxigen Demand (BOD) à 

temperatura de 27 ± 2oC, umidade relativa de 70 ± 10% e fotofase de 14 horas.  

Observada a conidiogênese sobre os cadáveres do inseto, sob microscópio estereoscópio, 

sobre ovos, larvas e adultos 15 dias após os tratamentos, as estruturas fúngicas foram transferidas 

para tubos de ensaio contendo meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar acrescido de antibiótico 

cloranfenicol a 2% (BDA+A); aos 15 dias de crescimento foi procedida a cultura monospórica: 

um só conídio foi transferido para o tubo de ensaio, após o crescimento foi inoculado em placas 

de Petri. Essas placas, em triplicata, incubadas nas condições de BOD durante 15 dias, formaram 

as subculturas, das quais preparou-se uma suspensão de conídios na concentração de 

108conídios/mL que constituíram os inóculos que foram empregados nos estudos de viabilidade 

(germinação, crescimento de colônias e conidiogênese). A partir dessa suspensão, através de 

diluições sucessivas, conforme metodologia de quantificação de conídios em câmara de 

Neübauer, adotada por Alves (5), Tefera e Pringle (22), estimou-se a Concentração Letal  (CL50) 

de cada linhagem fúngica. Ocorrido o reisolamento, considerou-se como fungo-padrão (FP), as 

linhagens selvagens de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum e como fungo-

teste (FT), essas mesmas linhagens reisoladas de ovos, larvas e adultos.  

A CL50 foi calculada, considerando a patogenicidade dos agentes fúngicos sobre os 

diferentes estágios de vida do inseto (ovos, larvas e adultos) através de testes in vitro (bioensaios) 

onde foram testadas concentrações de 108; 107; 106; 105 e 104conídios/mL, cujos valores foram 

ajustados ao modelo de Probit para uma mortalidade de 50% dos insetos tratados, de acordo com 

Throne et al. (23). Todas as CL50 estimadas e seus Intervalos de Confiança (IC) sobre ovos, 

larvas e adultos constituíram os diferentes inóculos para os testes de virulência ao inseto adulto. 
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Essas concentrações de conídios empregadas nos tratamentos foram preparadas com água 

destilada autoclavada e Tween-80® (0,05%).  

Insetos adultos do bicudo-do-algodoeiro utilizados nos bioensaios foram mantidos em 

criação massal no insetário da EMBRAPA/CNPA em dieta artificial sob condições controladas 

(temperatura 27 ± 2 ºC, umidade relativa de 60 ± 10% e fotofase de 14 horas), de acordo com as 

técnicas de criação do inseto recomendadas por Monnerat et al. (16).  

A inoculação do fungo-teste foi feita através de três bioensaios de seis tratamentos, com 

quatro repetições. Em cada tratamento foram utilizados 60 insetos adultos organizados em grupo 

e um tratamento-controle com o fungo-padrão. A distribuição experimental consistiu em 

delineamento inteiramente casualizado. O inseto adulto foi submerso na suspensão de conídios, 

em cada CL50, por dois ciclos de três segundos, conforme a metodologia preconizada por 

Domingues-Silva (8) e separados em copos plásticos transparentes, telados e alimentados com 

três tabletes de 1cm3 de dieta artificial, forrados com papel alumínio. A ação do fungo foi 

observada diariamente com a constatação da mortalidade confirmada dos insetos tratados em 

cada CL50. 

 

Obtenção da viabilidade e virulência de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium  

anisopliae var. acridum 

 

A viabilidade dos patógenos reisolados foi avaliada quanto ao percentual de germinação 

dos conídios, crescimento das colônias e conidiogênese em meio de cultura BDA. Todos os 

procedimentos foram conduzidos em câmara BOD (27 ± 2ºC; UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h). De 

acordo com Alves (4), a caracterização desses perfis biológicos é fundamental na seleção de 

linhagens para o controle microbiano de insetos, assim como atividade enzimática e resistência à 
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luz ultravioleta. Para se estimar a viabilidade da germinação 100µL da suspensão na 

concentração de 108conídios/mL de cada linhagem foi espalhado com uma alça de Drigalsky 

sobre a superfície do meio Batata Dextrose Agar (BDA) (Oxoid) em placas de Petri de 9cm de 

diâmetro, em triplicata e incubadas em  condições controladas durante 15 dias. O percentual de 

germinação dos conídios foi mensurado 18h após a inoculação, sob microscópio óptico (400x) 

contando-se 500 conídios germinados e não germinados, em faixas que corresponderam aos 

diâmetros vertical / horizontal do campo de leitura de 1mm. O crescimento das colônias foi 

mensurado em milímetros, com o auxílio de um paquímetro, a partir de inóculos em discos de 

5mm de diâmetro obtidos das subculturas fúngicas em 15 dias de crescimento. Esses discos 

foram transferidos para o centro de placas de Petri de 9cm de diâmetro contendo BDA, em 

triplicata. As leituras foram feitas nos intervalos de 3, 6, 9, 12 e 15 dias após a inoculação. 

Na determinação da conidiogênese 500µL da concentração de 108conídios/mL de cada 

linhagem foi transferido para tubos de ensaio de 10mL. Essa suspensão foi agitada por 5 minutos 

em vortex a 400rpm, em seguida, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur foi transferida uma 

alíquota de 100µL para uma câmara de Neübauer, onde procedeu-se a quantificação dos conídios 

em cada intervalo de 3, 6, 9, 12 e 15 dias de incubação.  

A virulência das linhagens sobre o inseto adulto foi aferida, avaliando-se os parâmetros de 

CL50 sobre a mortalidade, Tempo Letal mediando (TL50), Potência Relativa do Patógeno (PRP) e 

Aumento da Produção Potencial dos conídios (APP) em cadáver do inseto. Os insetos adultos 

foram tratados em cada CL50. O TL50 foi comparado, avaliando-se diariamente a mortalidade 

corrigida em cada tratamento, pelo método de Abbott (1). O cálculo da PRP, correspondente a 

1000x unidades padrão (UP) o coeficiente do TL50 do fungo-padrão sobre o TL50 fungo-teste foi 

determinado, conforme Alves (5).  Determinou-se a APP dos conídios sobre o cadáver do inseto 

adulto. Nessa fase, os insetos mortos nas diferentes CL50 foram colocados em câmara úmida, ao 
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apresentarem plena conidiogênese em cada linhagem testada (quinze dias após a morte) foram 

transferidos em grupo de 10 cadáveres, para cinco tubos de ensaio (repetições) e os conídios 

suspendidos em 10mL de água destilada autoclavada e Tween-80® (0,05%). O número de 

conídios foi determinado com o auxílio da câmara de Neübauer, calculando-se o percentual de 

APP em relação à produção de conídios de cada fungo-teste sobre a produção de conídios do 

fungo-padrão correspondente, de acordo com procedimento empregado por Sosa-Gómez e Alves 

(21) e La Rosa et al. (13). Nos cálculos do TL50 e na determinação da PRP utilizou-se a análise 

de Probit, conforme interpretação de Throne et al. (23). Em cada parâmetro de avaliação de 

médias empregou-se à análise de variância, comparado-as pelo teste de Tukey a 5% de 

significância, seguindo o modelo de Finney (11).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Viabilidade de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum 

antes e após reisolados de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis  

  

Germinação de conídios  

 

Conídios de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum, germinados e não 

germinados em BDA, apresentaram formas características das espécies. Os conídios germinados 

apresentaram tubo germinativo de tamanho maior que um terço do conídio não germinado. Essas 

características estão de acordo com Alves (4) ao observarem estruturas de M. anisopliae var. 

anisopliae de conídios cilíndricos, medindo de 3 x 5 a 18µm que formam-se sobre conidióforos 
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cilíndricos, brancos e/ou esverdeados; e de acordo com Driver et al. (9), observando linhagens de 

M. anisopliae var. acridum (FI-985 e FI-1216) de conídios em forma ovóide com dimensões de 

4,5 x 2,6µm e 7,6 x 2,9µm, respectivamente, de coloração verde-amarelo. 

Verificou-se elevada taxa de germinação de M. anisopliae var. anisopliae 18 horas após a 

inoculação, com percentuais variando de 93,4; 90,6 e 91,3% para o fungo-padrão e 89,3; 78,5 e 

76,6% o fungo reisolado, observando-se uma menor taxa de germinação para o fungo-teste 

reisolado de larvas e adultos (Tabela 1), mesmo assim, esses valores foram superiores aos 

encontrados por Albuquerque et al. (2) quanto a viabilidade de germinação de conídios dessa 

mesma linhagem reisolados de térmitas Nasutitermes coxipoensis (Holm.). A avaliação desses 

autores foi feita em meio BDA, em temperatura ambiente (± 28ºC), encontrando um percentual 

de germinação em média de 80%, entre 16 e 18 horas depois da incubação.  

 

Tabela 1. Geminação de conídios de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (URM-3185), em 
meio BDA, reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 
18 horas após a incubação (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e 
fotofase: 14h.  

M. anisopliae var. 
anisopliae 

 

 
Estágio do inseto / Germinação de Conídios (%) 

Ovo 
 

Larva Adulto 
 
 
 
 
 

FT1 

 
FP2

 

 
89,3 ± 1,45 A a 

 
93,4 ± 3,29 A a 

 

 
78,5 ± 1,92 B a 

 
90,6 ± 2,46 A a 

 

 
76,6 ± 1,89 B b 

 
91,3 ± 4,95 A a 

 

 
C V 

 

 
8,50 

 

 
5,25 

 

 
6,40 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1Fungo-Teste (reisolado) 
2Fungo-Padrão (não reisolado).  
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A taxa de germinação de M. anisopliae var. acridum para o fungo-padrão foi estimada em 

82,6, 79,5 e 75,0% e para o fungo-teste foi de 87,6, 73,4  e 86,0%, para ovos, larvas e adultos, 

respectivamente (Tabela 2).   M. anisopliae var. acridum expressou o menor índice de 

germinação comparando-se ao fungo-padrão de M. anisopliae var. anisopliae. Entre essas 

linhagens e o fungo-teste de M. anisopliae var. acridum, não observou-se diferença significativa 

para o reisolado de ovos e adultos, mas, inferior entre os reisolados de larvas, indicando ser mais 

viável a partir do reisolamento dessas fases do inseto.  

 

Tabela 2. Geminação de conídios de Metarhizium anisopliae var. acridum (URM-4412), em meio 
BDA, reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 18 
horas após a incubação (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 
14h.  

M. anisopliae var. 
acridum 

 

 
Estágio do inseto / Germinação de Conídios (%) 

Ovo 
 

Larva Adulto 
 
 
 
 

FT1

 
FP2 

 
 

 
87,6 ± 2,75 A a 

 
82,6 ± 2,69 A a 

 
 

 
73,4 ± 2,62 A b 

 
79,5 ± 2,84 A a 

 
 

 
86,0 ± 3,05 A a 

 
75,0 ± 3,95 B a 

 
 

 
C V 

 

 
5,60 

 

 
3,95 

 

 
4,85 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1Fungo-Teste (reisolado) 
2Fungo-Padrão (não reisolado).  
 

Alves et al. (6) avaliaram os efeitos do armazenamento a 10ºC e 27ºC durante 40 semanas 

de conídios de M. anisopliae var. acridum (IMI-330189) formulados em óleo vegetal e em uma 

mistura de dois óleos minerais, além de conídios puros e secos. Em ambos os experimentos não 
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detectou-se alteração na viabilidade dos conídios, demonstrando que esse patógeno tem 

viabilidade quando armazenado nesses produtos por longo período e submetidos à germinação 

em meio BDA. Nesse sentido, ressalta-se a relevância da viabilidade de M. anisopliae var. 

acridum quanto a adequação às variações de temperatura e meios de formulação, características a 

serem consideradas em testes de campo com o bicudo-do-algodoeiro nas condições da região 

Nordeste do Brasil. 

Crescimento de colônias 

 

A taxa de crescimento radial das colônias de M. anisopliae var. anisopliae não registrou 

diferença significativa aos 15 dias em meio BDA, cujos diâmetros atingiram: 72,6; 69,5; 75,8 e 

65,0mm para o reisolado de ovos, larvas, adultos e o fungo-padrão, respectivamente (Tabela 3).  

M. anisopliae var. acridum também comportou-se de modo similar a  M. anisopliae var. 

anisopliae, apresentando um crescimento de colônias de 71,2; 68,4; 66,6 e 65,0mm para o 

reisolado de ovos, larvas e adultos e fungo-padrão, respectivamente (Tabela 4). Para esta 

linhagem, estes dados já foram comprovados por Driver et al. (9), mencionando que colônias de 

M. anisopliae var. acridum (FI-985) cresceram rapidamente em meio Sabouraud-Dextrose-Ágar 

com estrato de levedura (SDAY), atingindo 30mm de diâmetro, após 7 dias de incubação, sendo 

que depois de três semanas constatou-se um crescimento de 69 e 78mm de diâmetro à 

temperatura de 25 e 30ºC, respectivamente. 

Ambas as linhagens apresentaram variação de crescimento das colônias entre as vias de 

reisolamento (ovos, larvas e adultos) em relação ao intervalo/dia observado, constatando-se a 

partir do 3º dia um crescimento significativo. A maior colônia foi observada no inóculo obtido de 

adulto para a linhagem de M. anisopliae var. anisopliae e os inóculos obtidos de ovos e larvas 

produziram maiores colônias para a linhagem de M. anisopliae var. acridum.  
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Tabela 3. Crescimento de colônias de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (URM-3185), em 
meio BDA, reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 
em intervalos de 3 a 15 dias (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e 
fotofase: 14h. 
 
Intervalo 

(dias) 

 
Diâmetro das colônias (mm) 

 
  

FT1

 

 
FT2

 
FT3

 
FP (Controle)* 

 
0 - 3 

 
18,5 ± 2,63 D a 

 
16,3 ± 3,28 D a 

 
15,0 ± 2,89 D a 

 
17,6 ± 2, 48 C a 
 

3 - 6 32,4 ± 1,89 C D a 31,5 ± 2,56 C a 
 

34,5 ± 2,76 C a 28,6 ± 2,78  B C a 

6 - 9 48,5 ± 2,28 B C a 45,0 ± 2,65 B a 43,1 ± 1,75 B a 
 

40,8 ± 2,80 A B a 

9 - 12 59,2 ± 2,96 A B a 58,8 ± 2,08 A a 54,0 ± 2,43 A B a 
 

53,4 ± 1,95 A a 

12 - 15 72,6 ± 2,08 A a 69,5 ± 3,78 A a 75,8 ± 2,55 A a 65,0 ± 2,74 A a 
 

 
C V 

 
23,87 

 
25,75 

 
35,67 

 
28,15 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 
* Fungo-Padrão (não reisolado). 

 

A importância do crescimento de colônias de M. anisopliae, como perfil biológico, para 

efeito na seleção de linhagens mais virulentas a serem empregadas no controle microbiano de 

insetos foi ressaltada por Alves (4). Esse autor determinou em condições in vitro o crescimento 

de colônias para quatro linhagens de M. anisopliae var. anisopliae (SPL-3F, PL-35, PL-43 e PL-

50), em temperatura controlada de 26; 28 e 30ºC, obtendo o melhor crescimento para todas as 

linhagens a 28ºC; 24,8; 21,8; 22,2 e 23,7cm, respectivamente, observando a correlação do 

crescimento de colônias com a virulência dos patógenos a Galleria mellonella, concluindo que a 

linhagem de menor crescimento colonial a PL-43, apresentou a maior potência relativa de 

   



Patogenicidade e Viabilidade de Beauveria bassiana...                                                   ALMEIDA, J. C. 126

1530UP sobre o inseto enquanto a de maior crescimento (SPL-3F) expressou uma potência 

relativa 1000UP. 

 

Tabela 4. Crescimento de colônias de Metarhizium anisopliae var. acridum (URM-4412), em 
meio BDA, reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 
em intervalos de 3 a 15 dias (média ± EP - erro padrão). Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e 
fotofase: 14h. 
 
Intervalo 

(dias) 

 
Diâmetro das colônias (mm) 

 
  

FT1

 

 
FT2

 
FT3

 
FP* 

 
0 - 3 

 
17,8 ± 1,65 D a 

 
15,3 ± 1,83 D a 

 
18,3 ± 4,76 D a 

 
18,5 ± 2, 54 C a 
 

3 - 6 32,2 ± 1,78 C D a 28,9 ± 3,09 C a 
 

28,1 ± 2,94 C a 28,5 ± 1,85 B C a 

6 - 9 47,1 ± 2,67 B C a 44,2 ± 1,87 C a 42,5 ± 1,76 B a 
 

46,7 ± 2,38 A B a 

9 - 12 55,0 ± 3,34 A B a 54,6 ± 2,62 B a 50,5 ± 3,04 A B a 
 

49,8 ± 3,67 A a 

12 - 15 71,2 ± 1,98 A a 68,4 ± 3,02 A a 66,6 ± 1,85 A a 65,0 ± 1,96 A a 
 

 
C V 

 
40,85 

 
36,75 

 
31,65 

 
26,32 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 
* Fungo-Padrão (não reisolado). 

 

Conidiogênese 

 

M. anisopliae var. anisopliae produziu conídios em todos os intervalos de tempo, com 

maior conidiogênese aos 15 dias para o fungo-teste e fungo-padrão, não diferindo pelo teste de 

Tukey a 5%. A quantidade produzida nesse intervalo de tempo para o fungo reisolado de ovos foi 
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de 2,9346 x 107conídios/mL; para o fungo reisolado de larvas 2,4245 x 107conídios/mL e para  

fungo reisolado de adultos 2,7532 x 107conídios/mL O fungo-padrão produziu 2,4344 x 

107conídios/mL  (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Conidiogênese de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (URM-3185), em meio 
BDA, reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, em 
intervalos de 3 a 15 dias. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h. 

 
 

 
Intervalo (dias) / Conidiogênese (107conídios/mL)  

 

 
M. 

anisopliae 
var.  

anisopliae 
 
3 
 

 
6 
 

 
9 
 

 
12 
 

 
15 

 

FT1

 

   0,02 A b    0,1503 A b    0,9284 A b    1,786 A a   2,9346 A a 

FT2    0,0244 A b    0,2321 A b c    0,898 A b c    1,9696 A b   2,4245 A a 

FT3    0,0356 A c    0,257 A c    0,798 A b c    2,0485 A b   2,7532 A a 

FP* 
 

   0,0334 A c 
 

   0,1308 A c 
 

   0,852  A b c 
 

   1,7445 A a b 
 

  2,4344 A a 
 

 
C V 

 
28,26 

 
36,75 

 

 
26,55 

 

 
30,40 

 

 
32,75 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 

   * Fungo-Padrão (não reisolado).  
 
 

M. anisopliae var. acridum (fungo-teste e fungo-padrão) produziu similar taxa de conídios 

aos 15 dias de incubação, tendo apresentado conidiogênese nos demais intervalos. A taxa de 

produção de conídios foi de 2,5334 x 107; 2,2565 x 107 e 2,5546 x 107conídios/mL para o fungo 

reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente. O FP produziu 2,344 x 107conídios/mL 

(Tabela 6).  
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Tabela 6. Conidiogênese de Metarhizium anisopliae var. acridum (URM-4412), em meio BDA, 
reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, em 
intervalos de 3 a 15 dias. Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h. 

 
 

 
Intervalo (dias) / Conidiogênese (107conídios/mL)  

 

 
M. 

anisopliae 
var.  

acridum 
 
3 
 

 
6 
 

 
9 
 

 
12 
 

 
15 

 

FT1

 

   0,025 A b    0,3526 A b    0,6438 A b    1,7504 A a   2,5334 A a 

FT2    0,0335 A c    0,2454 A b c    0,486 A b c    2,03 A b   2,2565 A a 

FT3    0,0424 A c    0,3345 A c    1,033 A b c    2,2484 A b   2,5546 B a 

 FP* 
 

   0,0272 A c 
 

   0,2668 A c 
 

   1,145  A b c 
 

   1,7848 A a b 
 

  2,344 A a 
 

 
C V 

 
29,70 

 
48,76 

 

 
30,86 

 

 
32,25 

 

 
45,80 

 
Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem 
estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente). 

   * Fungo-Padrão (não reisolado).  
 

As linhagens testadas apresentaram um aumento significativo da conidiogênese entre os 

intervalos (9-12; 12-15 dias). Esses dados sugeriram uma correlação positiva para a produção de 

conídios em relação aos intervalos de tempo, considerando as diferentes vias de reisolamento do 

inseto. Todavia, o melhor desempenho na produção de conídios foi registrado para M. anisopliae 

var. anisopliae reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente.  

O crescimento de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum apresentou-

se conforme as descrições de Luna-Alves Lima (14) e Alves (4), observando-se os ciclos de 

crescimento (germinação, tubo germinativo, formação de hifas, micélio, conidióforos e 

conidiogênese). O desenvolvimento dessas linhagens testadas sobre o cadáver do inseto adulto 

coincidiu com as observações de Domingues-Silva (8); iniciando-se entre as articulações do 
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fêmur e da tíbia, membrana cervical, suturas cranianas e probócide, posteriormente colonizando 

todo o corpo do inseto. Cadáveres de vos, larvas e adultos ficaram completamente cobertos pelas 

estruturas celulares (micélio), sendo distinta conidiogênese esverdeada observada em ambas as 

linhagens, tornando-se verde-escuro em M. anisopliae var. acridum, aos 15 dias de incubação. 

   

Virulência de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum 

antes e após reisolados de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis 

 

As CL50 de M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum usadas nos 

tratamentos do inseto adulto ocasionaram mortalidade diferenciada, comparado-se à via de 

reisolamento do patógeno. Todavia, os valores preditos pela análise diminuíram à medida que o 

intervalo de tempo entre a inoculação e a avaliação aumentou entre as diferentes fases do inseto.  

As CL50 de M. anisopliae var. anisopliae (0,61 x 106; 0,71 x 106 e 0,66 x 106conídios/mL) 

foram virulentas ao inseto, ocasionando mortalidade diferenciada em todos os tratamentos. A 

mortalidade nos tratamentos com o fungo-teste foi de 90,5; 93,2 e 95,3% e com o fungo-padrão 

foi de 93,0; 91,6 e 94,7% (Tabela 7).  

A CL50 e os valores da mortalidade se correlacionaram positivamente com o TL50. 

Observou-se que o fungo reisolado de adultos foi mais infectivo para o inseto, causando 

mortalidade de 95,3%, porém, apresentou um elevado TL50 (6,6 dias), enquanto que o reisolado 

de larvas causou uma mortalidade de 93,2% no menor TL50 (5,2 dias), evidenciando que para esse 

caso foi mais virulento. Já para o reisolado de ovos observou-se um TL50 de 6,2 dias e uma 

mortalidade de 90,5%. O TL50 do fungo-padrão foi de 7,2; 6,1 e 5,6 dias. Os valores da PRP 

foram estimados em 1.161,29UP, 1.173,07UP e 848,48 UP para o fungo reisolado de ovos, larvas 
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e adultos, respectivamente, expressando-se satisfatoriamente para os reisolados de ovos e adultos 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7. Virulência de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (URM-3185) (CL50 ± IC0,05) 
reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis a parir da média de mortalidade (± 
EP)  sobre a fase adulta do inseto. TL50: Tempo Letal. PRP: Potência Relativa do Patógeno. 

 
CL50 ± IC (Conídios/mL) 

 
Mortalidade (%)                      TL50 (dia)                      PRP (UP) 

 
Fungo-teste 

 
 Fungo-padrão 

 

 

 

(0,61 x 106 A)(1)

(0,16 x105; 6,78x107) 

(0, 71 x 106 A)(2) 

(1,7x105; 6,51x106) 

(0,66 x 106A)(3) 

(0,23 x104; 6,50x106) 

Controle(-1)

Controle(-2)

Controle(-3)

 

 

 

90,5 ± 4,65 A 

 

93,2 ± 2,75 A 

 

95,3 ± 2,10 A 

 

93,0 ± 3,87 A 

91,6 ± 2,76 A 

94,7 ± 2,93 A  

 

6,2 B 

 

5,2 A 

 

6,6 B 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7,2 B 

6,1 A 

5,6 A 

 

 

 

1.161,29 A 

 

1.173,07 A 

 

    848,48 B 

 

- 

- 

- 

Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
(1,2,3) CL50 de  Metarhizium anisopliae var. anisopliae reisolado de ovos, larvas e adultos.  
(-1,-2,-3) CL50 de Metarhizium anisopliae var. anisopliae não reisolado de ovos, larvas e adultos. 

 

Esses dados sugerem maior especificidade e virulência da linhagem fúngica após 

passagem pelo inseto-alvo nas fases de ovo e adulto, parâmetro biológico de grande importância 

que deve ser considerado na adoção desta via de obtenção de inóculos para uso em programa de 

produção do fungo para o controle da praga.  
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As CL50 de M. anisopliae var. acridum (0,64 x 106; 0,65 x 107 e 0,71x 107conídios/mL) 

expressaram a menor virulência em todos os tratamentos, entretanto causaram mortalidade 

variando de 75,5; 83,3 e 85,9% com o fungo-teste e de 76,5; 77,6 e  83,4% com o fungo-padrão.  

 

Tabela 8. Virulência de Metarhizium anisopliae var. acridum (URM-4412) (CL50 ± IC0,05) 
reisolado de ovos, larvas e adultos de Anthonomus grandis a parir da média de mortalidade (± 
EP)  sobre a fase adulta do inseto. TL50: Tempo Letal. PRP: Potência Relativa do Patógeno. 

 
CL50 ± IC (Conídios/mL) 

 
Mortalidade (%)                      TL50 (dia)                      PRP (UP) 

 
Fungo-teste 

 
 Fungo-padrão 

 

 

 

(0,64 x 106 A)(1)

(6,88 x104; 0,65x 107) 

(0,65x107 A)(2) 

(6,82 x105; 0,71x107) 

(0,71x 107 A)(3) 

(6,82 x105 - 0,84x108) 

Controle(-1)

Controle(-2)

Controle(-3)

 

 

 

75,5 ± 3,87 A 

 

83,3 ± 2,33 A 

 

85,9 ± 3,34 A 

 

76,5 ± 1,03 A 

77,6 ± 1,12 A 

83,4 ± 0,19 A  

 

8,6 A 

 

7,9 A 

 

8,2 A 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8,8 A 

7,4 A 

7,8 A 

 

 

 

1.023,25 A 

 

936,70 B 

 

951,21 A 

 

- 

- 

- 

Médias seguidas da mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
(1,2,3) CL50 de Metarhizium anisopliae var. acridum reisolado de ovos, larvas e adultos. 
(-1,-2,-3) CL50 de Metarhizium anisopliae var. acridum não reisolado de ovos, larvas e adultos.   
 

Observou-se, também, para esse patógeno uma CL50 mais elevada (107conídios/mL) nas 

vias de reisolamento de larvas e adultos comparativamente a M. anisopliae var. anisopliae, 

mesmo assim, expressou um maior TL50 em todos os casos. O TL50 calculado foi de 8,6; 7,9 e 8,2 

dias para o patógeno reisolado de ovos, larvas e adultos, respectivamente e de 8,8; 7,4 e 7,8 dias 
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para o fungo-padrão, consequentemente, a PRP foi menor (1.023,25UP; 936,70UP e 951,21UP) 

abaixo do padrão para o fungo reisolado de larvas e adultos (Tabela 8).  

Para Silva et al. (19), o TL50 deve ser utilizado como um parâmetro complementar na 

determinação da virulência, considerando que é mais importante a efetiva redução populacional 

da praga do que a rapidez com isso se processa, justificando que, os agentes fúngicos, por serem 

mais lentos na infecção e colonização do hospedeiro, não têm, necessariamente, que possuir ação 

letal rápida sobre insetos não transmissores de doenças.  

A virulência de um patógeno está relacionada com a expressão de seu poder de provocar a 

doença no seu hospedeiro, dependendo diretamente das características biológicas, além da 

suscetibilidade do inseto infectado. Nesse sentindo, Alves (4) inferiu que a manutenção e 

alteração na virulência de um patógeno são importantes no controle microbiano, devendo-se 

manuseá-lo adequadamente para manter sua virulência ou melhorá-la através de métodos 

genéticos, físicos, químicos ou processos biológicos, dentre esses, recomenda-se a alternativa da 

passagem sucessiva em insetos alvo, excelente método para aumentar a virulência, devendo-se 

considerar, para isso, uma ocorrência de mortalidade entre 20 e 30%, observando-se que as 

repicagens sucessivas podem induzir a perda de viabilidade. Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum estão sujeitos a esse efeito, podendo perder a 

virulência devido a transferência sucessiva em meios de cultura artificiais.   

 

Aumento da produção potencial (APP) de conídios sobre cadáver do inseto adulto 

 

As linhagens com melhor produção de conídios sobre os cadáveres do inseto foram, 

sequencialmente, M. anisopliae var. acridum (19,4 x 106; 15,7 x 106 e 21,6 x 106conídio/cadáver) 

e M. anisopliae var. anisopliae (10,5 x 106; 14,7 x 106  e 13,6 x 106conídio/cadáver) com 
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significância de 5% pelo teste de Tukey (Tabela 9).  Todavia, M. anisopliae var. anisopliae 

apresentou percentuais mais elevados no aumento da produção potencial de conídios. Não foram 

registrados APP para o FT de M. anisopliae var. anisopliae reisolado de ovos e FT de M. 

anisopliae var. acridum reisolado de larvas. 

 

Tabela 9. Número de conídios e produção potencial de conídios (média ± EP - erro padrão) de 
Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium anisopliae var. acridum produzidos em 
cadáveres de adultos de Anthonomus grandis infectados artificialmente, 15 dias após a incubação. 
Temp.: 27 ± 2ºC, UR: 60 ± 10% e fotofase: 14h.  

 
Fungo 

 
Número de conídios / cadáver 
x 106 (média ± EP) (n = 50) 

 

APP1 (%) 

 

FT1

FT2

FT3

FT4

FT5

FT6

FP(1*) 

FP(2*) 
 

 

10,5 ± 1,45 c 
 

14,7 ± 2,33 b 
 

13,6 ± 2,56 b 
 

19,4 ± 1,34 a 
 

15,7 ± 2,15 b 
  

21,6 ± 2,56 a 
 

11,3 ± 1,67 c 
 

18,5 ± 2,76 a 
 

 

** 
 

30,0 a 
 

20,3 b 
  

4,8 c 
 

** 
 

16,7 b 
 
– 
 
– 
 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 
1, 2, 3 Fungo-Teste (M. anisopliae var. anisopliae reisolado de ovos, larvas e adultos). 
4, 5, 6 Fungo-Teste (M. anisopliae var. acridum reisolado de ovos, larvas e adultos). 
(1*) Fungo-Padrão (M. anisopliae var. anisopliae não reisolado). 
(2*) Fungo-Padrão (M. anisopliae var. acridum não reisolado). 
APP1 Aumento de produção potencial de conídios = conídios produzidos em FT / conídios em FP 
**Ausência de APP1
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A relevância da virulência das linhagens reisoladas é clara. Contudo, elevada 

conidiogênese e o potencial epizoótico podem ter igual ou maior importância para uma linhagem 

selecionada. Esses dados indicaram que realmente existe um número mínimo de conídios 

necessário para desencadear a doença em um inseto. Por outro lado, um número elevado de 

conídios sobre o tegumento do hospedeiro pode influenciar negativamente na germinação dos 

mesmos e favorecer a contaminação por outros microrganismos. Segundo Neves e Hirose (17), 

maior produção de conídios, nem sempre se traduz em maior virulência.  

Assim, a linhagem de M. anisopliae var. anisopliae apresentou maior mortalidade 

confirmada, o que poderia representar maior número de conídios sobre os cadáveres do inseto. 

Em contrapartida, a linhagem de M. anisopliae var. acridum apresentaria a desvantagem de 

menor número de mortalidade, mas a vantagem de elevada produção de conídios sobre os 

cadáveres do inseto.   

Essas diferenças de comportamento entre as linhagens testadas devem ser avaliadas 

segundo suas características biológicas e adaptação às condições de campo, onde essas diferenças 

podem ser alteradas, muito embora, o estudo in vitro permitiu uma maior análise dessas 

habilidades. Nesse sentido, Sosa-Gómez e Alves (21) enfatizaram que a reprodução de um 

patógeno depende dos fatores climáticos, linhagem envolvida e tamanho do hospedeiro, 

parâmetros importantes para as previsões de tendência de doença sobre as populações de pragas. 

Esses autores aplicaram o isolado PL-43 de M. anisopliae var. anisopliae sobre pré-pupas de 

Diatraea saccharalis, determinando após a morte do inseto uma produção de 13,39 x 

107conídios/cadáver. Assim, um grupo de linhagens selecionado por meio de critérios mínimos 

de mortalidade, mas com habilidades diferenciadas de sobrevivência e disseminação, podem ter 

mais sucesso na implementação da doença do hospedeiro no campo.  
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A dispersão dos propágulos infectivos viáveis (conídios) para um novo hospedeiro nas 

condições de campo representa a fase mais crítica do ciclo das relações patógeno-hospedeiro 

devido à ação deletéria de alguns fatores abióticos, como a temperatura, umidade e radiação. 

Assim, maior número de conídios produzidos por cadáver compensaria, parcialmente, a elevada 

probabilidade da maioria não sobreviver para infectar novo hospedeiro.  

No processo de redução populacional da praga do bicudo-do-algodoeiro nas condições de 

campo, a utilização dessas linhagens testadas com relação à persistência, capacidade de 

esporulação e disseminação no ambiente, consequentemente, o aumento da dispersão das 

unidades infectivas nas áreas de plantio; estará diretamente ligado a essas condições ambientais. 

Nesse sentido, foi evidenciado que essas linhagens testadas comportaram-se, em laboratório, de 

maneira peculiar sobre o bicudo-do-algodoeiro, apresentando elevada viabilidade, produção de 

conídios e mais virulento após passagem pelo inseto. 

Nesta pesquisa, a viabilidade, envolvendo a germinação de conídios, crescimento de 

colônias e conidiogênese, antes e após do reisolamento do inseto, considerando a via de 

reisolamento; foi correlacionada com o processo infeccioso, consequentemente a virulência dos 

patógenos testados, visando indicar as diferenças entre as linhagens quanto a esses aspectos, bem 

como o potencial dos agentes contra o inseto adulto, justificando, também, a importância desse 

parâmetro biológico quando do seu emprego experimental ou de campo para o controle do 

bicudo-do-algodoeiro. 
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6. CONCLUSÕES   
 
 
 
• Obteve-se sob condições de laboratório os estágios de vida de A. grandis (ovo, larva e 

adulto), viabilizando pela primeira vez a infecção desse inseto com as linhagens de B. 

bassiana (URM-3447), M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) e M. anisopliae var. 

acridum (URM-4412). 

 

• As linhagens B. bassiana, M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum antes e 

depois do reisolamento foram patogênicas contra ovos, larvas e adultos de A. grandis,  

causando mortalidade para esse inseto em todas as concentrações testadas.   

 

• B. bassiana apresentou uma maior mortalidade sobre a fase de ovo, após o reisolamento foi 

mais virulento para essa fase do inseto.  

 

• M. anisopliae var. anisopliae causou maior mortalidade sobre a fase adulto e M. anisopliae 

var. acridum sobre a fase larval, após o reisolamento foram mais virulentos ao inseto adulto.  

 

• B. bassiana, M. anisopliae var. anisopliae e M. anisopliae var. acridum apresentaram, antes e 

após do reisolamento, viabilidade de germinação de conídios, crescimento de colônias e 

condiogênese em meio BDA, expressando assim, potencial para serem produzidas e testadas 

em condições de campo. 
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• As linhagens testadas apresentaram CL50 e valores de mortalidade que se correlacionaram 

com o TL50, adequando-se às análises de Probit. O emprego desse modelo, nas 

recomendações de campo, está condicionado aos fatores ambientais.   

 

• Todas as linhagens apresentaram alto grau de virulência ao A. grandis, expressando elevada 

potência relativa e produção de conídios sobre o cadáver do inseto, podendo ser utilizadas 

contra a praga em programa de controle biológico.   

 

• As linhagens fúngicas selvagens (padrão) e após o reisolamento de A. grandis estão 

preservadas em Nitrogênio líquido na Micoteca da EMBRAPA/CNPA e Micoteca (URM). 

 

• A colônia do inseto está sendo mantida no insectário do Laboratório de Entomologia da 

EMBRAPA/CNPA, sendo utilizada em estudos de interesse desse Centro. 
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outros idiomas ficará a critério da Comissão Editorial. A decisão do aceite do manuscrito para 
publicação se pautará nas recomendações dos editores-adjuntos e revisores ad hoc. Na elaboração do 
trabalho siga as seguintes normas: 1. Faça duas páginas de rosto. Na primeira, indique no canto 
direito superior o nome e endereço completos do autor a quem enviar a correspondência. Abaixo 
coloque o título do trabalho em letras minúsculas (apenas a inicial de cada palavra maiúscula); nomes 
científicos deverão ser em minúsculas e itálico. Use apenas o nome do autor classificador do inseto e 
não use o ano. Acrescente a ordem e a família para as espécies de artrópodos. Abaixo do título, nome 
do(s) autor(es) do trabalho em maiúsculas pequenas (small capitals), usando apenas o primeiro nome 
e o sobrenome de cada autor por extenso. Abaixo do nome dos autores, mencione a instituição e 
endereço completo de cada autor com chamada numérica. Na segunda página de rosto, coloque 
somente o título do trabalho. 2. Se o artigo for em inglês, inicie a página 3 com o Resumo. Em 
primeiro lugar coloque o título do trabalho em português ou espanhol em letras minúsculas, com as 
iniciais em maiúsculas. Abaixo coloque a palavra RESUMO em maiúsculas junto à margem esquerda 
seguida de hífen, continuando com o texto do Resumo em parágrafo único, usando no máximo 250 
palavras. Deixe espaço e mencione a seguir a palavra PALAVRAS-CHAVE em maiúsculas. Use no 
máximo cinco palavras-chave, diferentes das palavras usadas no título do trabalho, separadas por 
vírgulas. 3. Inicie a página 4 com a palavra ABSTRACT em maiúsculas junto à margem esquerda 
seguida de hífen, continuando com o texto em parágrafo único. Não repita o título do trabalho. No 
final do Abstract, deixe espaço, e mencione as KEYWORDS, seguindo as instruções mencionadas 
para o Resumo. 4. Se o artigo for em português ou espanhol, inicie a página 3 com o Abstract, 
incluindo o título em inglês e inicie a página 4 com o Resumo ou Resumen, sem incluir o título. As 
demais orientações que constam nos dois itens anteriores também se aplicam. 5. Da página 5 em 
diante, inicie com a Introdução sem colocar a palavra introdução. Seguir com Material e Métodos e 
Resultados e Discussão (os dois últimos itens podem aparecer juntos ou de forma independente). Os 
títulos devem ser escritos em minúsculas, com as iniciais em maiúsculas, centralizados e negritados. 
Evite incluir o item Conclusões em separado. As conclusões devem ser mencionadas dentro do item 
Resultados e Discussão. Em seguida coloque o item Agradecimentos, se houver. Inicie página nova 
para mencionar a Literatura Citada. Nota: Escreva o(s) nomes(s) científico(s) por extenso, seguido 
do autor descritor, quando mencionados pela primeira vez. 8. Após as tabelas, inicie página nova com 
a lista de legendas das figuras. Escreva a palavra Figura, apenas com inicial maiúscula, seguida do 
número da figura e ponto. P. ex.: Figura 3. Total de ninhos fundados pelas abelhas solitárias em 
ninhos-armadilha, nas dunas de Abaeté, Salvador, BA. ATENÇÃO: As referências às figuras no texto 
devem se abreviadas. P. ex.: Fig.1. As referências às tabelas devem ser por extenso. P. ex.: Tabela 1. 
Nas Tabelas e Figuras utilizar a fonte Times New Roman e, quando se referir a valores médios, 
incluir o erro padrão da média e o n (número de observações), usando para a média uma casa decimal 
e para o erro padrão duas. Após as  legendas das figuras inclua as figuras originais (preferencialmente 
impressas a laser ou desenhadas em papel cartão branco), uma por página, indicando no canto 
superior direito o número da figura e o sobrenome do primeiro autor, a lápis. Limite o tamanho da 
figura a duas vezes o tamanho que ela dever ser publicada Faça o mesmo na cópia das figuras que 
acompanham a segunda e terceira vias do trabalho. Evite o uso de fotografias. 
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9. Nas Comunicações Científicas inclua o Abstract e o Resumo seguidos das KEY WORDS e 
PALAVRASCHAVE. Faça o texto corrido sem dividí-lo em Introdução, Material e Métodos, etc. 
10. Seção Fórum. Revisões extensivas ou artigos sobre tópicos atuais em Entomologia são 
publicados nesta seção, a convite. Artigos controversos são bem-vindos, porém o texto deve explicitar 
as opiniões controvertidas e referir a versão comumente aceita. A Neotropical Entomology e seus 
editores vez no Resumo, Abstract e na Introdução. Ex.: Spodoptera frugiperda (J.E. Smith). No 
restante do trabalho e nas legendas das figuras e cabeçalhos das tabelas, use o nome genérico 
abreviado. Ex.: S. frugiperda.6. Referências. Ao longo do trabalho mencione os autores das 
referências bibliográficas em minúsculas seguido do ano, observando a ordem cronológica e, em caso 
de artigos de mesmo ano, a ordem alfabética. P. ex.: (Martins 1986, Soares 1987, Garcia 1990, Rhode 
1990). Para dois autores use o símbolo &. P. ex.: Robinson & Smith (1982). Para mais de dois autores 
use et al. em itálico. P. ex.: Almeida et al. (1981). Em Literatura Citada, as referências devem 
seguir ordem alfabética usando o(s) nome(s) do(s) autore(s) em minúsculas, em negrito. Também em 
negrito o ano da referência. Cite 
apenas o número do volume. Não use o número do fascículo. Use vírgula para separar os nomes dos 
autores e não use ponto e vírgula. Cite o primeiro autor pelo sobrenome e após as iniciais dos nomes. 
Do segundo autor em diante use primeiro as iniciais do nome e após o sobrenome por extenso. Use o 
símbolo & antes de citar o último autor. Abrevie os títulos das fontes bibliográficas, sempre iniciando 
com letras maiúsculas. Optou-se pelo padrão de abreviaturas conforme lista publicada em Current 
Contents - Journal Coverage as of January 1995. Por não contarmos com uma lista oficial dos títulos 
nacionais, estes deverão ser abreviados conforme indicado no respectivo periódico. Evite citar teses e 
não cite resumos. Veja exemplos de citação de artigo, livro e capítulo de livro. 
Lomônaco, C. & E. Germanos. 2001. Phenotypic variation of Musca domestica L. (Diptera: 

Muscidae) as a response to larval competition for food. Neotrop. Entomol. 30: 223-231. 
Clarke, G.M., B.P. Oldroyd & P. Hunt. 1992. The genetic basis of developmental stability in Apis 

mellifera: heterigozity versus genetic balance. Evolution 46: 753-762. 
Price, P.W., T.M. Lewinson, G.W. Fernandes & W.N. Benson. 1992. (eds.) Plant-animal 

interactions: evolutionary ecology in tropical and temperate regions. New York, Willey, 639p. 
Zucchi, R.A. & R.C. Monteiro. 1997. O gênero Trichogramma na América do Sul, p. 41-66. In 

J.R.P. Parra & R.A. Zucchi (eds.), Trichogramma e o controle biológico aplicado. Piracicaba, 
FEALQ, 324p. 

7. Após a lista de referências bibliográficas, inicie página nova com as tabelas. Coloque uma tabela 
por página. Cada tabela deverá ser numerada com algarismo arábico, seguido de ponto. P. ex.: Tabela 
1. Médias (± EP) de duração e sobrevivência das fases larval e pupal de T. absoluta mantida em 
folhas de diferentes genótipos de tomateiro. Temp.: 25 ± 1oC; UR: 70% e fotofase: 14h. As notas de 
rodapé nas tabelas deverão ter chamada numérica. Não use letras ou asteriscos. não assumem 
responsabilidade pelas opiniões expressas pelos autores dos artigos da Seção Fórum. Os trabalhos 
devem ser escritos em fonte Times New Roman em páginas de tamanho A4, com margem 
esquerda 2,5 cm e direita de 1,5 cm, em espaço duplo. Podem ser enviados por e-mail 
(preferencialmente) ou impressos em papel (três vias). Envie os trabalhos em disquete somente 
após a revisão final, quando solicitado. Use o programa Word 97 ou Word 2000 para o texto e 
preferencialmente o programa Excel para gráficos. Os autores receberão gratuitamente 50 separatas. 
 
 

Enviar manuscrito para: 
Neotropical Entomology / Editora Chefe 

Regina Sugayama 
C. postal 441 

95200-000 Vacaria RS 
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ARQUIVOS DO INSTITUTO BIOLÓGICO 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

A Revista Arquivos do Instituto Biológico aceita, para publicação, artigos originais de pesquisa 
científica relacionados com a sanidade animal e vegetal, proteção ambiental e áreas afins, cujos 
trabalhos se enquadram nas normas redatoriais. Os trabalhos enviados para publicação deverão 
ser inéditos e destinados exclusivamente a esta Revista. A matéria publicada será de inteira 
responsabilidade do(s) autor(es). Os originais não aceitos para publicação serão devolvidos aos 
autores.A publicação dos trabalhos dependerá da análise efetuada pelo Corpo de Consultores 
Científicos e da aprovação do Comitê Editorial. A transcrição parcial ou total de trabalhos dos 
"Arquivos do Instituto Biológico" para outras revistas é permitida desde que citada a origem. 
Quando houver interesse em adquirir separatas do trabalho, solicitar ao Editor, correndo as 
despesas por conta do(s) autor(es). 

Forma de apresentação: os trabalhos deverão ser digitados em Word for Windows e impressos 
em quatro vias. Após as correções sugeridas pelos consultores, os trabalhos deverão ser entregues 
em disquete 3½" junto a uma cópia impressa. É necessária a rubrica do(s) autor(es) em cada 
lauda de uma das vias. Sempre que for necessário digitar palavras e/ou títulos em letras 
maiúsculas, utilizar a recurso "Formatar / Fonte / Todas em maiúsculas" - não utilizar a tecla 
"Caps Lock". 
Idioma: o trabalho poderá ser redigido em português, espanhol ou inglês. Quando escrito em 
português, o resumo deverá ter uma versão em inglês. No caso de artigo escrito em inglês ou 
espanhol deverá ter um resumo em inglês ou espanhol e outro em português. 
Título: embora breve, deverá indicar com precisão o assunto tratado no artigo, focalizando bem a 
sua finalidade principal. 
Autor(es): deverá ser inserido abaixo do título do trabalho e numerado. 
Endereço(s): (do primeiro autor) deverá ser colocado abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es). No 
caso de recebimento de auxílio para execução do trabalho, informar. Dos demais autores deverá 
ser colocado no rodapé da 1a lauda, somente o local de origem. 
Resumo: deverá apresentar concisamente o objetivo do trabalho, métodos e conclusões. Não 
ultrapassar duzentas palavras. 
Palavras-chave: utilizar no máximo seis. Havendo nomes científicos, incluí-los quando possível. 
Abstract: deverá conter uma tradução para o inglês, do título do trabalho e do resumo. A seguir, 
relacionar também em inglês as mesmas palavras-chave (key words) já citadas (estas normas 
também são válidas para a versão em espanhol). 
Introdução: deverão ser descritos a natureza e o objetivo do trabalho, sua relação com outras 
pesquisas no contexto do conhecimento existente e a justificativa da pesquisa feita. 
Material e Métodos: apresentar descrição breve, porém suficiente, para permitir uma repetição 
do trabalho. Técnicas e processos já publicados, exceto quando modificados, deverão ser apenas 
citados. Nomes científicos de espécies ou drogas deverão obedecer a regras e padrões 
internacionais. 
Resultados: apresentá-los acompanhado de tabelas e/ou figuras, quando necessário. 
Discussão: deverão ser discutidos os resultados obtidos comparando-os com os de outros 
trabalhos publicados (resultados e discussão poderão fazer parte de um único ítem). 
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Tabelas e Figuras: deverão conter título claro e conciso que possibilite o seu entendimento sem 
consultas ao texto. No verso de cada figura deverá constar seu número, o(s) nome(s) do(s) 
autor(es) e o título do artigo. Os desenhos, gráficos, fotografias, slides, esquemas, etc deverão ser 
numerados com algarismos arábicos e suas legendas deverão ter explicações breves. As 
fotografias deverão ser enviadas em papel fotográfico (exceto quando forem obtidas por câmara 
digital). Figuras elaboradas eletronicamente deverão vir acompanhadas de seus arquivos originais 
em Excell, CorelDraw, etc (um arquivo para cada figura). As tabelas não deverão conter linhas 
verticais. 
Conclusões: serão citadas em ordem de importância. Poderão constituir um ítem à parte ou serem 
incluídas na discussão. 
Agradecimentos: poderão ser incluídos a pessoas ou instituições. 
Referências Bibliográficas e Citações no texto: citação no texto e referências bibliográficas 
estão diretamente vinculadas. Todos os autores citados devem figurar nas referências 
bibliográficas, exceção para informações obtidas por canais informais que deverão ser citadas 
apenas no texto: (Junqueira, comunicação pessoal), (Junqueira, informação verbal). A referência 
no texto deve seguir o sistema sobrenome do autor e ano de publicação e deverá estar em caixa 
alta reduzida ou versalete, tal como: 1 autor - ALLAN (1979) ou (ALLAN,1979); 2 autores -
LOPES & MACEDO (1982) ou (LOPES & MACEDO, 1982); mais de 2 autores - BESSE et al. 
(1990) ou (BESSE et al., 1990); coincidências de autoria e ano de publicação - (CURI, 1998a ), 
(CURI, 1998b) ou (CURI, 1998a, 1998b). Nas referências bibliográficas seguir as recomen-
dações da Norma NBR 6023/2000, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); as 
referências deverão estar em ordem alfabética de primeiro autor e ser apresentadas em folha a 
parte. A abreviatura dos títulos de periódicos, nas referências bibliográficas, será feita de acordo 
com: "Serial Sources for the BIOSIS Data Base", sendo grafadas em itálico. A exatidão dos 
dados nas referências bibliográ-ficas 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. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.67, n.2, p.223-
228, 2000. 
b) Artigo de periódico em meio eletrônico 
FELÍCIO, J.D.; SANTOS, R. DA S.; GONÇALES, E. Componentes químicos de vitis vinifera 
(Vitaceae). Arq. Inst. Biol., São Paulo [on-line], v. 68, n.1, p.47-50, 2001. Disponível 
em:<http://www.biologico.br/arquivos/v68_1/9>. Acesso em: 5 mar. 2002. 
c) Dissertação e Tese 
PERES, T.B. Efeito da aplicação de pesticidas na atividade microbiológica do solo e na 
dissipação do 14C-Paration Metílico. São Paulo: 2000. 75p. [Dissertação (Mestrado) - Instituto 
de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo]. 
SIMONI, I.C. Utilização de diferentes linhagens celulares para propagação do vírus da doença 
infecciosa da bursa. Campinas: 2001. 77p. [Tese (Doutorado) - Instituto de Biologia, Univ. 
Estadual de Campinas]. 
d) Dissertação/Tese, em meio eletrônico 
BATISTA, A.S. Saccharomices cerevisae em milho armazenado e o efeito na redução de 
aflatoxicoses [on-line]. Piracicaba: 2001. 96p. [Dissertação (Mestrado) - Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz" Univ. São Paulo]. Disponível em: <http://www.teses.usp.br> 
Acesso em: 31 mar. 2002. 
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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 [CD-ROM]. New York: McGraw Hill, 2000. 
g) Parte de livro (capítulo, trecho, fragmento etc.) 
Capítulo ou parte sem autoria específica 
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WATSON, J.D. Molecular 
biology of the cell. 3.ed. New York: Garland Publications, 1994. 1294p. Chapter 19: Cell 
junctions, cell adhesion, and the extracellular matrix. 
ALVES, S.B. Controle microbiano dos insetos. Piracicaba: FEALQ, 1998. Fungos 
entomopatogênicos, p.289-370. 
Parte com autoria específica 
JENKINS, J.N. State of the art in host plant resistence in cotton. In: GREEN, M.B. & LYON, 
D.J. DE B. (Eds.). Pest management in cotton. Chichester: Ellis Horwood, 1989. p.53-69. 
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 revistas 
RIVAS, E.B.; ALEXANDRE, M.A.V.; DUARTE, L.M.L.; GALLETI, S.R. Infecção natural de 
"dashee mosaic virus" em Dieffenbachia sp. In: CONGRESSO PAULISTA DE 
FITOPATOLOGIA, 21., 1998, Botucatu. Resumos. Summa Phytopathol., v.24, n.1, p.71, 1998. 
j) Trabalhos apresentados em eventos, divulgados em suplemento de revistas 
BRAGGIO, M.M.; FÁVARO, O.C.N.; OLIVEIRA, M.M. Atividade antineoplásica da 
ficocianina. In: REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 3., 1990, São Paulo. 
Resumos. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.57, supl., p.65, 1990. Resumo 096. 
l) Trabalho apresentado em evento e divulgado em meio eletrônico 
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. In: REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 14., 2001, São Paulo. 
Resumos. Arq. Inst. Biol., São Paulo, [CD-ROM], v.68, supl., 2001. Resumo 47. 
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). In: 
REUNIÃO ANUAL DO INSTITUTO BIOLÓGICO, 14., 2001, São Paulo. Resumos. Arq. Inst. 
Biol., São Paulo, [on-line], v.68, supl., 2001. Resumo 110. Disponível em: 
<http://www.biologico.br/arquivos/v68_suplemento/index.htm> Acesso em: 24 mar. 2002. 
m) Evento publicado como monografia 
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 Abstr. [CD-ROM], 2000/08-2002/01. 
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Trabalho no prelo (todos os dados devem estar presentes na referência) 
ALMEIDA, M.M.G. O enfermeiro no planejamento familiar. Rev. Bras. 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, agradeci-mentos 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. 
 
 
 
 

Os originais devem ser enviados ao editor da Revista "Arquivos do Instituto Biológico", 
Dra. Márcia Maria Rebouças, Instituto Biológico - Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252, CEP 
04014-002, São Paulo, SP - Fone: (11) 5087-1703   E-mail: reboucas@biologico.sp.gov.br 
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BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

A Brazilian Journal of Microbiology destina-se à publicação de trabalhos de pesquisa originais, 
notas breves e, ocasionalmente, revisões, envolvendo todos os aspectos da microbiologia. Os 
textos submetidos à publicação devem ser redigidos em inglês, e conter Título, Resumo e 
Palavras-chave também em português. A Brazilian Journal of Microbiology tem uma política 
muito severa de avaliação dos trabalhos submetidos à publicação, sendo cada manuscrito 
avaliado por pelo menos dois revisores criteriosamente selecionados.  
Enviando originais para publicação. Ser membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia não 
é um pré-requisito para a aceitação de um manuscrito para publicação. Trabalhos de 
pesquisadores do Brasil e de outros países, não membros da SBM, são igualmente considerados 
para publicação. 
Quando um manuscrito é submetido à publicação, entende-se que todos os autores e suas 
instituições estão de acordo com a publicação. Manuscritos submetidos à publicação na Brazilian 
Journal of Microbiology não podem ter sido publicados anteriormente (exceto na forma de 
resumo), nem ter sido sumbetidos à publicação em outro periódico. 
Brazilian Journal of Microbiology não assume qualquer responsabilidade por erros cometidos 
pelos autores. Além disso, a Brazilian Journal of Microbiology não assume qualquer 
responsabilidade pelas conclusões dos autores. 
Todos os manuscritos devem ser submetidos em triplicata aos Editores, e enviados ao endereço 
abaixo (por e-mail ou por fax não são aceitos). 
Publicação de um manuscrito. Manuscritos são aceitos para publicação somente após 
criticamente revisados. Os trabalhos são avaliados por revisores indicados pelo Editores. Após a 
revisão, os manuscritos são devolvidos para o autor indicado, para as correções sugeridas pelos 
revisores, quando necessárias. Os autores devem retornar o novo texto para os Editores. O autor 
indicado recebe uma notificação sobre o recebimento, a aceitação ou a recusa de um trabalho 
submetido à publicação. 
Quando um manuscrito é aceito, o autor indicado é avisado sobre a necessidade de envio de um 
disquete de computador contendo o texto. O autor indicado receberá provas tipográficas para 
correção, que deverão ser cuidadosamente revisadas de acordo com as instruções enviadas e 
devolvidas no prazo de 5 dias. 

Preparação de originais. Tipos de trabalhos 

Os seguintes tipos de trabalho podem ser publicados na Brazilian Journal of Microbiology: 

Trabalho de pesquisa relata os resultados de pesquisa original ainda não publicada. O texto deve 
ter de 12 a 25 páginas impressas, em espaço duplo, além das referências bibliográficas, tabelas e 
figuras pertinentes. Um Resumo com Título e Palavras-chave em português também devem ser 
incluídos. 
Nota breve é um relato conciso de novas e importantes descobertas. A Nota Breve deve ser 
redigida de acordo com as instruções para a preparação de Trabalho de Pesquisa, mas sem as 
divisões em tópicos. Os Resumos em português e em inglês devem conter no máximo 50 
palavras. Tabelas e Figuras devem limitar-se a duas tabelas ou duas figuras, ou uma tabela e uma 
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figura. A designação short communication aparecerá no topo do trabalho. O autor deve indicar 
que o manuscrito é uma nota breve, permitindo que o texto seja avaliado de maneira apropriada. 
Mini-revisão - Artigos de revisão serão sobre temas de interesse geral na área de microbiologia, 
escritos por especialistas convidados. Além dos resumos em inglês e em português, o texto 
poderá ter também um índice. 
Preparação do texto. Geral 
1. Todos os manuscritos devem ser datilografados em espaço duplo, com amplas margens, com 
as páginas numeradas em seqüência. Trabalhos de pesquisa devem ter no máximo 25 páginas 
impressas, incluindo figuras e tabelas. Notas breves devem ter no máximo 6 páginas.  
2. Os Editores recomendam que, antes de ser submetido, o texto seja cuidadosamente revisado 
por alguém fluente em inglês. Manuscritos em inglês precário não serão aceitos. 
3. O texto deve ser organizado em tópicos, conforme descrito no próximo parágrafo. O nome dos 
tópicos deve ser digitado em letras maiúsculas (ABSTRACT, INTRODUCTION etc.). A citação 
de tabelas e de figuras deve iniciar com maiúsculas (as shown in Table 1..., as presented in Fig. 
2..., etc.). 
4. A abreviação de palavras e de símbolos deve seguir as recomendações da IUPAC-IUB 
Commission. O Sistema Métrico deve ser adotado em todo o texto. 
5. Como regra, as referências devem ser citadas por seus números. Excepcionalmente, quando 
autores são mencionados no texto, a menção deve ser feita de acordo com os seguintes exemplos: 
Bergdoll (número) reported that..., Bailey and Cox (número) observed that..., ou Smith et al. 
(número) mentioned that... Não utilizar letras maiúsculas. 
6. Aos autores dos trabalhos aceitos para publicação será solicitado o envio de um disquete de 3 
1/2" contendo o trabalho digitado em um processador de texto adequado para PC. Esse material 
pode ser enviado também por correio eletrônico. 
Página de título: Uma página separada deve conter o título do trabalho, o nome completo 
(inclusive o primeiro nome e as iniciais intermediárias) e a afiliação de cada autor. Um asterisco 
deve indicar o autor para correspondência. Os números de telefone e fax e o endereço eletrônico, 
quando disponível, devem ser assinalados no pé da página. A página de título não deve ter 
nenhum texto. O título deve ser o mais conciso possível e indicar claramente o objetivo do 
trabalho, não devendo conter abreviações. Expressões do tipo "Effects of...", "Influence of...", 
"Study on..." etc. devem ser evitadas. O título deve ser preparado com muito cuidado pois ele é 
utilizado nos sistemas de busca.  
Abstract: Deve ser apresentado em uma página separada, limitando-se a no máximo 250 
palavras. Ele deve resumir o conteúdo básico do trabalho, devendo ser compreensível mesmo 
sem a consulta do texto completo. Um abstract não deve conter referências, tabelas ou 
abreviações incomuns. Abstracts devem ser preparados com muito cuidado pois são publicados 
em textos de referência e lidos por pessoas que não têm acesso ao trabalho completo. Três a cinco 
keywords também devem ser apresentados. 
Resumo: Resumo é o abstract redigido em português. Sua preparação deve seguir as 
recomendações para a preparação do abstract em inglês. O resumo deve ter também um título em 
português. As regras para o título em português são as mesmas para o título em inglês (ver 
acima). Três a cinco palavras-chave também devem ser apresentadas. O resumo e o título em 
português também devem ser apresentados em página separada. 
Introdução: Deve iniciar em página nova e fornecer ao leitor informações suficientes para que os 
resultados relatados no trabalho possam ser avaliados sem consulta à literatura. Entretanto, a 
introduction não deve ser uma extensa revisão de literatura. Deve também dar subsídios para a 
compreensão dos objetivos do trabalho que está sendo apresentado. 
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Materiais e Métodos: Esse tópico deve fornecer informações suficientes para a repetição do 
trabalho. Descrição repetida de detalhes de técnicas anteriormente publicadas deve ser evitada. 
Quando um método publicado é modificado pelos autores, essas modificações devem constar do 
texto. A origem de reagentes, meios de cultura e equipamentos (companhia, cidade, estado, país) 
deve ser mencionada. Nomes comerciais e marcas registradas também devem ser indicados. A 
utilização de subtópicos geralmente facilita a leitura e a compreensão desse item. 
Resultados: Esse tópico deve, através de texto, tabelas ou figuras, fornecer os resultados 
experimentais. Caso um tópico relativo à Discussion seja incluído, evitar a excessiva 
interpretação dos resultados, que deverá ser feita na Discussion. Caso Results e Discussion sejam 
combinados em um único tópico, os resultados devem ser discutidos no texto quando adequado. 
Tabelas devem ser numeradas independentemente das figuras, devendo-se utilizar números 
arábicos. Todas as tabelas e figuras devem ser mencionadas no texto. A localização mais 
adequada das tabelas e figuras deve ser assinalada. 
Discussão: Deve fornecer a interpretação dos resultados em função das informações disponíveis. 
Agradecimentos: Esse tópico é opcional e deve vir após a discussão. Destina-se a 
agradecimentos por apoio financeiro e pessoal.  
Referências: A lista de referências bibliográficas deve ser apresentada em ordem alfabética, de 
acordo com o sobrenome do primeiro autor. Todos os autores devem ser mencionados. As 
referências devem ser numeradas em ordem crescente. Cada referência deve ser citada no texto 
por seu número. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o sistema utilizado 
pelo Biological Abstracts ou Chemical Abstracts. Todas as referências mencionadas na lista 
devem ser citadas no texto, assim como todas as referências citadas no texto devem constar da 
lista. Seguir os seguintes exemplos: Referências como personal communication ou unpublished 
data devem ser evitadas, embora algumas vezes elas sejam necessárias. Nesses casos, elas devem 
ser citadas no texto e não na lista de referências bibliográficas. Referências a respeito de 
trabalhos accepted for publication ou in press podem ser utilizadas. No entanto, referências de 
trabalhos submitted ou in preparation não devem ser utilizadas. 
Tabelas. As tabelas não devem estar no meio do texto. Cada tabela deve ser apresentada em uma 
página separada e numerada em seqüência empregando números arábicos. O título da tabela deve 
aparecer no topo, e descrever de maneira clara as informações apresentadas. Títulos e subtítulos 
devem ser concisos, apresentando os dados em colunas e linhas, cuidadosamente arranjadas. 
Figuras. As figuras devem ser identificadas com números arábicos. Dados apresentados em 
tabelas não devem ser repetidos nas figuras. A legenda deve vir no pé da figura. 
Fotografias e desenhos. Apenas fotografias extremamente necessárias para a compreensão do 
trabalho devem ser apresentadas. Sua qualidade deve ser suficiente para garantir boa reprodução. 
As fotografias devem ser numeradas no verso e identificadas com o nome do autor. No caso de 
desenhos, os detalhes devem ter qualidade suficiente para permitir redução. Desenhos e figuras 
devem ser desenhados ou impressos em preto e devem ser preparados como indicado para as 
fotografias. Ilustrações coloridas não são aceitas. 
Cópias. O autor indicado receberá gratuitamente quinze cópias do trabalho. Cópias adicionais, 
pagas, devem ser requisitadas no retorno da prova gráfica corrigida. 

Departamento de Microbiologia - ICB II - USP 
Av. Prof. Lineu Prestes, 1374 - Sala 214  

Cidade Universitária 
05508-900 São Paulo SP - Brasil 

Tel. / Fax: +55 11 3813-9647 
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