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RESUMO 
 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Metarhizium flavoviride var. flavoviride  

e  Beauveria bassiana  têm ação comprovada contra diversas espécies de insetos. Os 

cupins podem ser infectados por esses fungos naturalmente. Avaliou-se a ação desses 

fungos sobre Nasutitermes coxipoensis em laboratório e quantificou-se a produção de 

conídios nos insetos mortos. A compatibilidade de M. anisopliae var. anisopliae 

reisolado de  N. coxipoensis com os inseticidas fipronil, imidaclopride e ensossulfan foi 

determinada através dos parâmetros de germinação, crescimento colonial e  

esporulação. Foram determinadas doses infectivas por contato direto para cada um dos 

fungos e aplicadas nos bioensaios. A compatibilidade do reisolado com os inseticidas 

foi determinada testando-se cinco concentrações dos produtos. A análise dos resultados 

demonstrou que o método de inoculação por contato direto dos insetos com a cultura 

fúngica foi eficiente. M. anisopliae var. anisopliae apresentou maior virulência do que 

M. flavoviride  var.  flavoviride  e  B. bassiana. A maior produção de conídios sobre os 

cadáveres de N. coxipoensis foi observada em M. anisopliae var. anisopliae. O estudo 

da compatibilidade demonstrou que o produto fipronil foi considerado compatível nas 

concentrações 0,20µg, 0,50µg e 1,00µg, e incompatível nas concentrações 2,00µg e 

5,00µg e os produtos imidaclopride e endossulfan foram compatíveis, não tendo afetado 

os parâmetros analisados. 

 

 Palavras-chave: Metarhizium anisopliae var.  anisopliae, Metarhizium flavoviride  var. 

flavoviride    Beauveria bassiana,  Nasutitermes coxipoensis, patogenicidade, 

compatibilidade. 

 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Metarhizium anisopliae var.  anisopliae, Metarhizium flavoviride var.  

flavoviride  and Beauveria bassiana have  proved action against several species of 

insects. These fungi can infect the termites naturally. The action of these fungi on 

Nasutitermes coxipoensis was evaluated in laboratory and conidia production in dead 

insects was quantified. The compatibility of M. anisopliae var.  anisopliae reisolated 

from  N. coxipoensis with  insecticides fipronil, imidacloprid and endosulfan was 

determined  through  germination, colonial growth and sporulation parameters. Infective 

doses by direct contact for each one of the fungi were determined by using bioassays. 

The compatibility of reisolated  with the insecticides was determined testing  five 

concentrations of products. Results showed that method of inoculation by direct contact 

of insects with fungus culture was efficient. M. anisopliae  var.  anisopliae showed  

higher virulence than M. flavoviride  var.  flavoviride  and  Beauveria bassiana. M. 

anisopliae var. anisopliae presented highest conidia production on dead N. coxipoensis . 

The compatibility study showed that fipronil was considerated compatible in following 

concentrations: 0,20 µm, 0,50 µm and 1,00 µm and incompatible  in 2,00µm and 

5,00µm concentration and imidacloprid and endosulfan were compatible and they didn’t 

affect  evaluated parameters.  

 

Key words: Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Metarhizium flavoviride var.  

flavoviride, Beauveria bassiana, Nasutitermes coxipoensis, pathogenicity, 

compatibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é uma monocotiledônea perene, 

herbácea, da famíli78a Poaceae, própria de climas tropicais e subtropicais, originária do 

sudeste da Ásia. Introduzida no Brasil em 1522, desponta como uma cultura de relevada 

importância no panorama sócio-econômico em nosso país, serve de matéria prima para 

a produção de alimento (mel, rapadura, açúcar), ração animal (bagaço hidrolizado), 

adubos orgânicos (vinhoto); emprega mão de obra; propicia divisas através da 

exportação de açúcar e da cachaça; e com o álcool oferece uma alternativa na redução 

da importação de petróleo (JOLY, 1977; ANDRADE, 1985; MELO FILHO, 1996). 

Ocupa no Brasil uma área de 5,2 milhões de hectares, sendo cerca de 2,5 

milhões de hectares pertencentes ao Estado de São Paulo, responsável pela maior 

parcela da produção nacional de álcool e açúcar. No grupo de insetos de hábitos 

subterrâneos destacam-se os cupins, responsáveis por diferentes danos a esta cultura 

semiperene durante o seu ciclo que varia de 4,0 a 5,5 anos, podendo ocasionar perdas 

superiores a 10 t/ha no ano, o que representa cerca de 60 toneladas por hectare durante o 

ciclo da cultura (PLANALSUCAR, 1982; ARRIGONI, 1995; NOVARETTI & 

FONTES, 1998).  

 O Brasil encontra-se entre os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, 

com uma produção obtida de aproximadamente 390.000.000 t no ano de 2003 e um 

rendimento em volta de 73.000 kg/ha (IBGE,/DPE/DEAGRO, 2004). 

 O controle dos cupins em cana-de-açúcar é feito basicamente através da 

aplicação de inseticidas de longo poder residual, impedindo assim que esses insetos 

infestem as touceiras. Em geral, os produtos são aplicados no sulco de plantio da cana.  

A partir de 1985, quando a Portaria 329 de 02/09/1985 proibiu o uso de produtos 

clorados, vários outros grupos de inseticidas vêm sendo testados no controle do cupim 

da cana, bem como outras técnicas também têm sido recomendadas (MARTIUS, 1998). 

O controle microbiano constitui uma alternativa de controle para esses insetos 

que, devido aos seus hábitos sociais, ecológicos e comportamentais, possibilitam a 

ocorrência de epizootias, ocasionadas por fungos entomopatogênicos como 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin e Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 

(ALVES, 1992; ALVES & ALMEIDA, 1995). 

Dentre os métodos de controle desta praga, o químico tem sido o mais 

empregado e difundido, mas devido aos problemas de desequilíbrio biológico, poluição 
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do meio ambiente, riscos na aplicação e alto custo de inseticidas, outras técnicas de 

controle vêm sendo adotadas e entre essas, o controle biológico, através do uso de 

fungos entomopatogênicos, tem se tornado uma alternativa viável em substituição ou 

em associação ao controle químico. Devido a esses efeitos deletérios, principalmente 

decorrentes do uso incorreto de inseticidas químicos em produtos vegetais, esforços se 

concentram na busca desses métodos alternativos de controle de pragas, no sentido de 

preservar o meio ambiente, os produtores, e finalmente, os próprios consumidores.  A 

racionalização no uso de inseticidas para o controle de cupins em cana-de-açúcar é fator 

preponderante para o equilíbrio ambiental, como também apresenta importância do 

ponto de vista econômico, visando à diminuição de custos. Dentro desta visão pode-se 

destacar a importância de pesquisas na linha de controle biológico, uma vez que as 

mesmas possibilitam o conhecimento de meios naturais e não poluentes que podem ser 

eficazes ao controle da praga com perspectivas econômicas e ecológicas promissoras.  

Apesar dos avanços já obtidos na área de controle biológico através de fungos, há 

necessidade de se investir em estudos de taxonomia, biologia, epizootiologia, produção, 

formulação, controle associado e patogenicidade e de um maior entrosamento entre 

Universidades, Centros de Pesquisa, empresas e governo, a fim de obter-se maiores e 

mais seguras informações sobre esses patógenos tão importantes na manutenção do 

equilíbrio nas populações de insetos. Dentro destas perspectivas, esse trabalho teve por 

objetivos avaliar a patogenicidade dos fungos Metarhizium anisopliae var. anisopliae, 

Metarhizium flavoviride var. flavoviride  e  Beauveria bassiana sobre Nasutitermes  

coxipoensis (Holmgren), através de bioensaios em laboratório, quantificar a produção de 

conídios dos fungos testados sobre os cadáveres de N. coxipoensis e avaliar a 

compatibilidade dos inseticidas fipronil, imidaclopride e endosulfan com Metarhizium 

anisopliae var. anisopliae reisolado de  N.  coxipoensis a partir dos parâmetros de 

germinação, esporulação e crescimento colonial.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Taxonomia e aspectos biológicos de Metarhizium anisopliae  var.  anisopliae  e 

Metarhizium flavoviride  var.  flavoviride 

Os primeiros testes com fungos entomopatogênicos foram realizados pelo 

zoologista e patologista russo Metschnikoff no final do século XIX, o qual utilizou M. 

anisopliae para o controle das larvas do besouro Anisoplia austriaca, tendo o fungo 

recebido o nome de Entomophthora anisopliae. Em 1883, Sorokin o transferiu para o 

gênero Metarhizium, permanecendo até os dias atuais M. anisopliae (Metsch.) Sorokin. 

(KENDRIK, 1971; LUNA-ALVES LIMA, 1985; FARIA & MAGALHÃES, 2001).  O 

gênero Metarhizium inclui duas espécies: M. anisopliae e M. flavoviride. A espécie M. 

anisopliae apresenta duas variedades, as quais foram separadas pelo tamanho dos 

conídios: M. anisopliae var. anisopliae apresenta conídios curtos medindo de 3 a 9 µm 

(normalmente entre 5 e 8 µm)  e  M. anisopliae var. majus que apresenta conídios mais 

longos, medindo de 9,1 a 18 µm (geralmente 10 - 14 µm)(TULLOCH, 1976). Os 

avanços das técnicas enzimáticas e da biologia molecular possibilitaram o estudo das 

características bioquímicas e moleculares, para auxiliar na taxonomia (DRIVER et al., 

2000).             

RAKOTONIRAINY et al.(1994) estudaram a relação filogenética do gênero 

Metarhizium com base na seqüência 28S do RNA  ribossômico  e conferiram três 

espécies para o gênero (M. anisopliae, M. flavoviride e  Metarhizium album). A espécie 

M. flavoviride foi descrita pela primeira vez por GAMS & ROZSYPAL (1973), tendo 

sido isolado de larvas e pupas de curculionídeos, Ceutorrhynchus maculata-alba  e C. 

albovittatus e de solos cultivados na Europa; possui conídios tipicamente elipsóides (9 -

11 x 4,5 - 5,5 µm), hialinos e colônias de coloração verde oliva. ROMBACK et al. 

(1986), ainda com base nos estudos morfológicos, consideraram a espécie M. 

flavoviride e descreveram duas variedades: M. flavoviride var. flavoviride, de conídios 

maiores 7 - 9 (- 11) x 4,5 - 5,5 µm e M. flavoviride  var. minus, de conídios menores 

(4,6 ± 0,7 x 2,7 ± 0,3).  

DRIVER et al.(2000) reavaliaram a taxonomia de Metarhizium  com base em 

dados moleculares de RAPD (Randon Amplified Polymorphic DNA) e análise de ITS 

(Internal Transcribes Space) e descreveram dez classes para o grupo. Todavia 

consideraram na classe 5 M. flavoviride var. flavoviride e na classe 7 colocaram  M. 
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anisopliae  var. acridum, onde enquadraram nessa variedade a espécie M. flavoviride 

var. flavoviride isolada de Acrididae ( ARTHUS & THOMAS, 2001; BLANFORD & 

THOMAS, 2001;  SCREEN et al., 2001; MAGALHÃES  et al. 2003; OUEDRAOGO  

et al., 2003). 

Modernamente, os fungos imperfeitos são chamados de Anamorfos, e entre eles, 

estão a maioria dos entomopatogênicos. ALEXOPOULOS et al. (1996) na sua última 

edição “Introductory Micology” ainda consideraram o grupo na Subdivisão 

Deuteromycotina. Contudo esses fungos que não têm relação filogenética, não justificam 

a sua classificação na hierarquia taxonômica: Divisão, Subdivisão, Classe, Ordem, 

Família, Gênero e Espécie, o que reforçou a aceitação pela comunidade micológica da 

denominação de Anamorfo para esse grupo (KENDRIK, 1992). 

O ciclo biológico dos fungos entomopatogênicos, inclusive M. anisopliae 

apresenta duas fases: uma sapróbia e outra parasitária. Na fase sapróbia, o ciclo pode se 

iniciar com a germinação de conídios, os quais emitem um ou mais tubos germinativos, 

que se diferenciam em hifas, que se conduzem num intricado sistema de 

entrelaçamento, constituindo-se em micélio onde surgem os conidióforos. Na 

extremidade destes, diferenciam-se as fiálides, que produzem no ápice, conídios 

(RIBEIRO, 1990; RIBEIRO et al., 1992). Esses conídios germinam e formam 

apressórios os quais penetram no hospedeiro por ação mecânica (FERRON, 1978) e 

enzimática (ST. LEGER et al., 1996). Na fase parasitária, os conídios no interior do 

inseto se diferenciam em estruturas leveduriformes, as quais secretam toxinas que 

invadem os tecidos do inseto. Após a morte, as hifas emergem formando conidióforos e 

conídios, que se dispersam e reiniciam o ciclo, fora do inseto ( LUNA-ALVES LIMA, 

1989; LUNA-ALVES LIMA & TIGANO, 1989).  

 

2.2. Taxonomia e aspectos biológicos de Beauveria bassiana 

 

B. bassiana é uma espécie de importância entomopatogênica de ocorrência 

cosmopolita, sendo a mais freqüente sobre insetos e amostras de solo (ALVES, 1998). 

Foi estudada primeiramente pelo pesquisador italiano Agostino Bassi no início do 

século XIX. Contemporâneo dos trabalhos de Bassi, o pesquisador Giuseppe Balsamo 

Crevelli, na Itália, numa primeira publicação denominou o fungo de Botrytis paradoxa, 

e posteriormente, de Botrytis bassiana, em homenagem a Bassi. Em 1912 Vuillemim 
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reestudou o fungo e denominou Beauveria bassiana, em homenagem à Bassi, 

permanecendo até os dias atuais (BENHAM & MIRANDA, 1953; MacLEOD, 1954; 

SIDRIM & ROCHA, 2004).  

B. bassiana apresenta as seguintes características: colônia de cor branca, 

filamento micelial cilíndrico, 3,5µm de diâmetro, hialino, septado, conidióforos simples 

ou ramificados, ovóides, célula conidiogênica em forma de garrafa com terminação em 

zigue-zague, medindo de 1,5 a 5µm e conídios globosos (0,5 a 1 µm) (MAcLEOD, 

1954).   

O ciclo biológico de B. bassiana se inicia com a penetração tegumentar que 

ocorre devido à ação mecânica e enzimática, o que leva aproximadamente 12 horas. A 

germinação dos conídios pode ocorrer em qualquer parte da cutícula do inseto, 16 a 18 

horas após a infecção; o tubo germinativo penetra através da cutícula, atinge a 

hemolinfa e diferencia-se em estruturas leveduriformes, ocasionando a morte do inseto; 

depois o micélio se exterioriza formando os conidióforos e os conídios (BENHAM & 

MIRANDA, 1953; ATHAYDE, 2002). 

Estudos da biologia e caracterização morfológica de B. bassiana e M. anisopliae, 

para o manejo do percevejo Lygus lineolaris, foram realizados por LIU et al. (2003). 

Todos os isolados observados por esses autores foram altamente patogênicos, sendo 

verificadas diferenças significativas no tamanho dos conídios, viabilidade, produção de 

esporos, velocidade de germinação, crescimento hifal relativo e temperatura sensitiva. 

Essas características são importantes na seleção dos isolados fúngicos para emprego no 

manejo integrado de pragas. 

 
2.3. Aspectos morfológicos, biológicos e comportamentais dos cupins 

Os cupins ou térmitas são insetos sociais que vivem em colônias populosas 

representadas por castas de indivíduos ápteros e alados. São insetos pertencentes à 

Ordem Isoptera, Classe Insecta. A ordem foi assim definida por Brullé em 1832 e a 

etimologia da palavra  Isoptera vem do grego isos = igual, e pteron = asas, devido à 

forma, estrutura e nervação, muito semelhante, dos dois pares de asas, na quase 

totalidade desses insetos; são ovíparos, anfígonos e paurometabólicos (MARANHÃO, 

1978; RICHARDS & DAVIES, 1984; GALLO et al. 2000). 

 Cupim é um nome empregado para se denominar tanto os insetos alados e 

ápteros quanto os ninhos. A palavra tem origem do tupi (kupi’i) e segundo CUNHA 

(1989) existem variantes no termo, tais como copi, copij e copim, grafadas no curso da 
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história literária do país. Em português, os sinônimos de cupim (inseto) são térmite e 

térmita, substantivos masculinos e femininos originários do latim termes, que significa 

verme que rói madeira. 

 Como outros insetos sociais, os cupins apresentam polimorfismo e suas 

diferentes formas caracterizam as várias castas encontradas na sua sociedade. A base e 

sucesso do sistema social é a distribuição de funções entre as castas (FONTES, 1978). A 

organização social é bastante complexa e compreende grupos de indivíduos morfológica 

e etologicamente diferenciados. Na maioria das espécies pode haver as três castas 

básicas, que são os reprodutores, os operários e os soldados, todos diplóides, podendo 

os dois últimos pertencerem a um ou outro sexo, ou até a ambos os sexos numa mesma 

colônia (GRASSÉ, 1982). Os reprodutores estão representados pela rainha e pelo rei, 

cuja função principal é a produção de ovos para suprir a demanda dos indivíduos na 

colônia. Nesta ordem de insetos, o rei constitui par permanente com a rainha, com a 

qual copula diversas vezes ao longo da vida, diferente do que ocorre em Hymenoptera, 

que copula uma só vez (WILSON, 1971). As rainhas podem viver 10 anos ou mais e 

nunca param de crescer, fenômeno conhecido como fisiogastria (Figura 1). Na realidade 

é apenas o abdome delas que continua crescendo, pelo aumento do tamanho dos 

ovários, para atender à necessidade crescente da postura de ovos. As rainhas que mais 

crescem pertencem à subfamília Macrotermitinae (Termitidae), que não ocorrem na 

região Neotropical. Rainhas maduras deste grupo podem atingir até 13 cm de 

comprimento e podem pesar até 2.000 a 2.500 vezes mais do que uma fêmea jovem, 

sendo que perdem completamente a capacidade de locomoção (GRASSÉ, 1984). No 

entanto, há indícios de que as rainhas fisiogástricas têm capacidade de locomoção 

através de movimentos musculares do abdome, igual aos movimentos das lagartas, 

podendo deslocar-se dentro do ninho (MARTIUS, 1997). O número de ovos postos 

diariamente pela rainha de uma colônia madura é de aproximadamente oito em 

Kalotermitidae, 1000 em Rhinotermitidae e alguns milhares em Termitidae 

(EDWARDS & MILL, 1986). 
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Figura 1: Nasutitermes sp. - Rainha, rei, operários e soldados. 

Fonte: www.chem.unep.ch/pops/termite/pics/pics.htm
 

Os operários (ou pseudo-operários em alguns grupos) são os indivíduos mais 

numerosos numa colônia, responsáveis pela maior parte das tarefas, tais como cuidado 

com os ovos e com os indivíduos jovens, forrageamento e alimentação dos demais 

membros da colônia, assim como construção, expansão e eventuais reparos dos ninhos 

(NOIROT & DARLINGTON, 2000). Há uma certa tendência de operários de idades e 

tamanhos diferentes se ocuparem de tarefas distintas, o que se chama de polietismo 

(TRANIELLO & LEUTHOLD, 2000). Os soldados são indivíduos especializados na 

defesa da colônia, e seus corpos são semelhantes ao dos operários, mas o formato da 

cabeça e das mandíbulas é extremamente variável, até entre indivíduos de uma mesma 

espécie. A defesa contra os predadores pode ser feita através das mandíbulas, pelo uso 

de produtos químicos ou pelos dois mecanismos. Há grupos de soldados que só 

apresentam defesa mandibular, outros só utilizam defesa química (alguns perderam as 

mandíbulas no processo evolutivo) e outros usam uma combinação dos dois tipos de 

defesa (COLES DE NEGRET & HOWSE, 1983; PRESTWICH, 1988). Provavelmente 

Nasutitermes é o gênero que possui defesa química mais espetacular, sendo que na 

frente da cabeça dos soldados há uma estrutura cônico-tubular por onde eles lançam um 

líquido pegajoso e venenoso, geralmente constituído de terpenóides. A principal função 

desses compostos químicos é repelir os invasores, mas as frações voláteis servem 

http://www.chem.unep.ch/pops/termite/pics/pics.htm
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também como feromônios de alarme. Além dos feromônios, os soldados também usam 

sinais sonoros para se comunicar (HOWSE, 1970). 

 O número de indivíduos numa mesma colônia e a proporção entre as diferentes 

castas está sempre sob controle através de feromônios, sendo que esses circulam entre 

os indivíduos por meio da trofalaxia. Se a rainha, por exemplo, apresentar mudanças na 

quantidade de um determinado feromônio regulador de casta, os demais membros da 

colônia perceberão e reagirão fisiologicamente ou por mudança de comportamento 

(ROISIN, 2000). 

 Geralmente, uma vez no ano, ninfas de colônias maduras desenvolvem asas e se 

transformam em imagos, cujos órgãos sexuais são bem desenvolvidos, com o corpo 

bastante pigmentado, variando de amarelo-castanho a castanho ou mesmo preto. 

Durante condições especiais de tempo, eles deixam o ninho paterno em revoadas, para 

iniciar novas colônias, e são chamados de reprodutores primários ou de primeira forma 

(THORNE, 1996).  As primeiras ninfas de uma nova colônia são alimentadas pelo casal 

real, que utilizam reservas nutritivas das gorduras do corpo e dos músculos alares, 

lançadas na hemolinfa e transportadas para as glândulas salivares.  Caso os reprodutores 

primários morram ou diminuam a fertilidade, aparecerão outras formas de reprodutores, 

que podem ser de origem neotênica, adultóide ou ergatóide, que têm longevidade 

inferior à dos reprodutores primários e as rainhas originadas de uma dessas formas têm 

capacidade de postura menor que as rainhas primárias, razão pela qual podem ser 

encontradas em grande número em um mesmo ninho (THORNE, 1984). 

 A dispersão e fundação de novas colônias geralmente ocorrem num determinado 

período do ano, coincidindo com o início da estação chuvosa. Nessa época ocorrem 

revoadas de alados (chamados popularmente de siriris ou aleluias), dos quais alguns 

poucos conseguem se acasalar e fundar uma nova colônia. 

 ANDERSON (1984) apresentou três hipóteses para explicar a socialização dos 

cupins: a hipótese do simbionte, sugerindo que os protozoários intestinais predispunham 

os cupins à vida social; a hipótese da rainha procriadora, sugerindo que a procriação e a 

existência de gerações superpostas facilitam a evolução do altruísmo entre os indivíduos 

da colônia e, conseqüentemente a socialidade, e a hipótese da ligação cromossômica, 

que determinaria a predisposição genética à eusocialização. 
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2.4. Aspectos taxonômicos dos cupins 

 

  A sistemática atual dos cupins utiliza, além da morfologia externa, que é usada 

rotineiramente para identificação dos insetos em geral, informações como morfologia 

do trato digestivo dos operários para a identificação dos gêneros. A arquitetura dos 

ninhos também é um parâmetro que auxilia na sistemática. Análise química da secreção 

de defesa dos soldados também é importante, embora não seja aplicável na rotina de 

identificação.  Aspectos comportamentais, em geral associados aos padrões 

morfológicos e hábitos, também constituem informações auxiliares no processo de 

identificação. Assim sendo, o estudo da taxonomia dos cupins não deve se restringir ao 

inseto morto e preservado em coleções, pois se trata de uma atividade dinâmica, na qual 

o acréscimo de informações de vários ramos da pesquisa, especialmente da biologia e da 

etologia dos cupins, contribuem para um processo de identificação mais amplo e 

completo (FONTES, 1995). 

As diferenças nas características morfológicas como tamanho, cor, formato, 

pilosidade, etc., entre os indivíduos de uma mesma colônia ou de colônias diferentes, 

pode ser bastante acentuadas. Além disso, a presença de diferentes castas com variação 

morfológica intrínseca, dificulta os estudos sistemáticos. Os alados apresentam grande 

semelhança, além de perderem as asas após a revoada, as quais podem apresentar 

características bastante úteis na sistemática e, por ser uma casta sazonal, pode estar 

ausente em coleções organizadas fora da época em que estão presentes na colônia. Os 

soldados representam a casta mais utilizada e mais importante para os estudos de 

identificação. Podem apresentar polimorfismo (indivíduos com formas diferentes numa 

mesma espécie). Essa casta está ausente na maioria dos gêneros da subfamília 

Apicotermitinae, sendo a taxonomia desta subfamília estudada nos alados e operários. O 

conjunto das características do tubo digestivo dos operários, representado pelo padrão 

de enrolamento, é hoje fundamental ao conhecimento taxonômico da família 

Termitidae, a mais numerosa da Ordem Isoptera (FONTES, 1987). 

A família Termitidae se encontra inserida no grupo de cupins superiores que 

apresentam na cabeça, especificamente na parte mediana, uma depressão denominada 

fontantela ou fenestra, que possui um orifício denominado poro frontal, no qual se abre 

a glândula frontal que secreta um líquido espesso e viscoso com funções de defesa. 

Além disso, apresentam escamas pequenas. Por outro lado, os soldados da família 

Termitidae podem apresentar cápsula cefálica arredondada ou ovalada, com um tubo 
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frontal (nasus) cônico ou cilíndrico, com ponta fina; as mandíbulas vestigiais e dois 

esporões por tíbia.  Apresentando esse conjunto de caracteres, o cupim será incluído na 

subfamília Nasutitermitinae, no grupo dos soldados nasutos com mandíbulas vestigiais. 

No entanto, cupins (Nasutitermitinae) podem apresentar a cápsula cefálica variável; o 

tubo frontal, se presente, com ponta larga; mandíbulas variáveis, geralmente grandes e 

funcionais ou reduzidas em alguns casos; pernas delgadas de comprimento variável; 

esporões da tíbia variáveis; pronoto variável, mas geralmente mais estreito que a cabeça 

e o poro frontal largo presente, geralmente, abrindo-se na ponta de um tubo de 

comprimento variável. Esses caracteres morfológicos reunem os Nasutitermitinae que 

apresentam soldados mandibulados. Outros gêneros, a exemplo do Nasutitermes podem 

ser identificados através da presença dos seguintes caracteres: mandíbulas vestigiais 

com pontas distintas, às vezes difíceis de se distinguir em cupins muito pequenos; cor 

da cabeça variando de preta a amarelo-pálida; cápsula cefálica arredondada ou ovalada, 

sem constricção, ou com uma constricção muito leve em vista dorsal; tubo frontal 

cônico e largo na base; cabeça variável e intestino sem alça no lado direito. Apresenta 

numerosas espécies de ampla distribuição (CONSTANTINO, 1999). 

No Nordeste, as espécies de cupins mais importantes pertencem aos gêneros 

Amintermes, Cylindrotermes e Nasutitermes (PIZANO, 1995b).  Quatro espécies foram 

identificadas ocorrendo em cana-de-açúcar no Nordeste, a citar: Amintermes 

nordestinus, Cylindrotermes nordenskioeldi, Nasutitermes coxipoensis e Syntermes 

nanus ( MIRANDA et al. 2004)  

 

2.5. Aspectos ecológicos dos cupins. 

  

 O conhecimento das populações dos ninhos de cupins é de extrema importância 

para trabalhos de Ecologia Energética e de Entomologia Econômica, pois já foi 

demonstrado que existe uma correlação positiva entre as populações de cupins 

subterrâneos e os danos provocados às plantas cultivadas (FORTI & ANDRADE, 

1995).  

 Os cupins nidificam nos mais variados locais. Dependendo do habitat, os 

termiteiros podem ser construídos em árvores, no solo, na forma de montículos ou 

totalmente subterrâneos, e com câmara e galerias sob pedras e troncos.   
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 No ecossistema tropical, desde as áreas de vegetação aberta, como o cerrado, até 

as florestas tropicais úmidas, os cupins têm um papel bastante significativo. Junto com 

as formigas, constituem grande parte da biomassa nesse ecossistema, funcionando como 

consumidores primários e decompositores. Como decompositores, auxiliam na 

reciclagem dos nutrientes alocados nas plantas mortas e seus túneis nestes materiais 

propiciam a entrada de fungos e de outros microrganismos, acelerando o processo de 

decomposição e através da atividade de construção de ninho ou das galerias junto ao 

solo, sendo responsáveis pela distribuição de vários nutrientes. Outras propriedades dos 

solos também são alteradas pela atividade dos cupins, que podem ter um papel na 

aeração do solo, semelhante ao das minhocas (FORTI & ANDRADE, 1995). 

 Em plantações de cana-de-açúcar os principais prejuízos ocasionados pela 

infestação de cupins são causados nos toletes destinados aos novos plantios. Penetrando 

pelas extremidades, os cupins destroem o tecido parenquimatoso e as gemas, causando 

falhas na lavoura.  Abrem galerias nos entrenós basais na cana adulta e, nas soqueiras, 

quando ocorrem altas infestações, atacam severamente, constituindo os focos no plantio 

seguinte (PIZANO, 1995a; MENDONÇA, 1996). 

 

2.6. Controle biológico de cupins por fungos entomopatogênicos. 

 

O controle biológico natural de cupins através de fungos teve um de seus 

registros mais antigos no trabalho de TATE (1928), o qual observou e descreveu dois 

gêneros de fungos Ectomyces e  Termitaria  parasitando insetos da ordem Isoptera.   

A associação de fungos em cupins foi primeiramente estudada por HENDEE 

(1933) com Kalotermes minor, Reticulitermes hesperus e Zootermopsis augusticollis. O 

material fúngico foi coletado do aparelho digestivo e tegumento dos cupins e, também 

dos túneis e galerias. Os gêneros mais freqüentes foram Trichoderma e Penicillium. O 

autor conclui que os cupins são capazes de transportar esporos e hifas de fungos, sendo 

importantes agentes de disseminação.                                                                                                             

Pesquisas sobre a histopatologia e o comportamento de Reticulitermes flavipes 

infectado com B. bassiana foram realizadas; após a inoculação, os cupins mostraram 

redução na atividade dinâmica e se agruparam. Os insetos apresentaram paralisia, perda 

de coordenação, aumento na descarga anal e perda de sensibilidade aos estímulos táteis, 

até a morte, que ocorreu entre 24 e 36 horas (BAO & YENDOL, 1971).  
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Pesquisas que avaliaram a patogenicidade de M. anisoplae e B. bassiana sobre o 

cupim Nasutitermes foram desenvolvidas por MALAGODI & VEIGA (1994) e 

indicaram que ambos, na concentração de 1,0 x 108 conídios/mL, causaram 

mortalidades de 97,5% e 87,5% respectivamente, em condições de laboratório. Estudos 

de controle biológico com esses fungos foram efetuados em cupins das espécies: 

Nasutitermes exitiosus (HANEL, 1981;1982a; 1982b; HANEL & WATSON, 1983), 

Coptotermes formosanus  (KO et al., 1982; LAI et al., 1982), Reticulitermes sp. 

(KRAM et al., 1982; KRAM & WEST, 1982), Cornitermes cumulans (FERNANDES, 

1991), Heterotermes tenuis (ALMEIDA, 1994), Nasutitermes sp. (MALAGODI & 

VEIGA, 1994) e Coptotermes sp. (RIBEIRO, 1997).           

A virulência de M. anisopliae sobre Nasutitermes exitiosus foi testada, utilizando 

cupins operários na concentração letal (CL50) de 5,16 x 105 conídios/mL. Os resultados 

mostraram que M. anisopliae é um promissor agente de controle do cupim (HANEL, 

1981). Outros trabalhos foram efetuados para a seleção de linhagens das espécies 

Conidiobolus obscurus, Entomophthora virulenta, E. destruens, M. anisopliae e Absidia 

coerulea, utilizando como critérios de avaliação: infectividade nos operários, ninfas e 

soldados de N. exitiosus; crescimento e esporulação dos fungos em temperatura variada. 

Dos fungos testados somente M. anisopliae apresentou resultados satisfatórios 

(HANEL, 1982a). Ainda HANEL (1982b) estudou in vitro e in vivo o modo de 

penetração de M. anisopliae através do tegumento de N. exitiosus e observou que a 

penetração na cutícula pelos conídios ocorreu após a formação, não obrigatória, de um 

ou mais apressórios. Corpos hifais entre as camadas da cutícula formaram a base para a 

invasão da cavidade do corpo. A morte do inseto devido às toxinas ocorreu 48 horas 

após a inoculação e, em seguida, órgãos e tecidos foram invadidos pelo fungo (LUNA-

ALVES LIMA & TIGANO, 1989). 

Estudos em laboratório e no campo foram realizados na Austrália visando à 

transmissão entre indivíduos e a indução de epizootia em colônias de N. exitiosus. Altos 

níveis de mortalidade nos grupos de cupins, em laboratório, foram obtidos pela adição 

de operários inoculados com M. anisopliae. Este fungo, polvilhado ou pulverizado em 

indivíduos de colônias no campo, no ninho ou em locais de coleta de alimento, foi capaz 

de iniciar epizootias nas colônias. Através de amostragens de indivíduos dos 

cupinzeiros, foi observado que a doença persistiu 15 semanas após a inoculação 

(HANEL & WATSON, 1983). 
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 Seleção de isolados de M. anisopliae e B. bassiana para o controle de  C.  

cumulans foi realizada em condições de campo,  utilizando-se cinco gramas de conídios 

de cada isolado por colônia. Dez dias após a aplicação foi observado 100% de 

mortalidade dos cupins e altos níveis de conidiogênese sobre os cadáveres dentro dos 

cupinzeiros (FERNANDES & ALVES, 1992). 

Testes de laboratório foram desenvolvidos para avaliar a eficácia na esporulação 

de linhagens de M. anisopliae e B. bassiana para o controle do cupim subterrâneo C. 

formosanus, através de iscas preparadas com discos de papel filtro saturados com meio 

ágar e inoculados com os fungos. Após o crescimento e esporulação dos fungos nos 

discos, estes foram colocados em jarras conectadas através de tubos de vidro, onde os 

cupins foram colocados para livre movimentação e alimentação. Os cupins não evitaram 

o contato com as iscas dos fungos e ocorreu rápida mortalidade dos insetos que tiveram 

contato com M. anisopliae, enquanto que a infecção com B. bassiana foi mais lenta. 

Esses resultados indicam que fungos entomopatogênicos podem ser promissores para o 

desenvolvimento de iscas, para o controle dos cupins subterrâneos (DELATE et al., 

1995).  

WELLS et al. (1995) testaram a virulência de quatro espécies e dez isolados de 

fungos entomopatogênicos contra o cupim C. formosanus. Cinco isolados de B. 

bassiana  e três de  M. anisopliae  foram virulentos para esta espécie de cupim. Os 

autores levaram em consideração a origem filogenética diferenciada dos isolados 

escolhidos. B. bassiana foi isolada de Orthoptera, Lepidoptera, Homoptera, Dermaptera 

e Isoptera e M. anisopliae de Coleoptera, Isoptera e Homoptera. B. bassiana isolada de 

Isoptera foi mais virulenta para C. formosanus, quando avaliada a  dose letal (LD50) e o 

tempo médio de mortalidade.  

A eficiência de M. anisopliae e B. bassiana no controle de C. cumulans em 

pastagens, no Estado de São Paulo, foi avaliada por ALVES et al. (1995). Os melhores 

resultados foram obtidos com aplicação de seis gramas de formulação contendo dois 

gramas de conídios adicionados em arroz. Dos 20 ninhos tratados com M. anisopliae, 19 

apresentaram 100% de mortalidade. Com a mesma finalidade de controle de cupins 

JONES et al. (1996) avaliaram a virulência de B. bassiana e M. anisopliae sobre C. 

formosanus e verificaram que poucos esporos desses fungos poderão ser disseminado 

pelos cupins, dentro da colônia, sem serem detectados pelos mesmos. As condições do 

ninho, temperatura moderada e alta umidade foram favoráveis ao crescimento, 

sobrevivência e propagação desses fungos. 
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O tratamento direto dos ninhos com polvilhamento de um grama de conídio puro 

de M. anisopliae, pulverização diretamente dentro de estruturas de madeira; mistura de 

conídios mais solo para criar barreiras de proteção em torno de estruturas de madeira e o 

uso do fungo como agente de controle através do sistema de iscas foram propostas 

apresentadas para o manejo e controle de cupins utilizando M. anisopliae. A resposta 

comportamental dos cupins saudáveis para a aplicação do fungo, afastando os 

indivíduos infectados com a doença foi citada como o maior fator limitante para a 

eficácia de M. anisopliae, especialmente no sistema de iscas (MILNER & STAPLES, 

1996; MILNER et al., 1996). 

Estudos realizados por RATH & TIDBURY (1996) avaliaram a suscetibilidade 

de Coptotermes acinaciformis e N. exitiosus aos isolados comerciais de M. anisopliae. 

Verificaram que aplicações de 8,1 x 107 conídios/mL do isolado DAT F-001 e 1,2 x 108 

conídios/ mL do isolado  ATCC 62176, resultaram em 100% de mortalidade quatro dias 

após a inoculação, comprovando a eficiência dessas formulações comerciais no controle 

desses cupins. 

A infecção de Zootermopsis angusticolis causada por M. anisopliae foi estudada 

por ROSENGAUS & TRANIELLO (1997) quando observaram as interações entre os 

cupins infectados que haviam sido expostos a uma suspensão de esporos, na 

concentração de 7 x 107 conídios/mL e cupins saudáveis. Os cupins infectados 

tornaram-se letárgicos e não responderam à estimulação tátil e muitos desenvolveram 

pigmentação anormal. Os autores sugeriram que esses patógenos podem ser agentes 

importantes nos processos de seleção, e que essas doenças infecciosas podem 

influenciar nos atributos biológicos dos cupins, inclusive no alto grau de procriação.  

Segundo GRACE (1997), os fungos entomopatogênicos têm sido foco de 

pesquisas no controle microbiano de cupins. Esses fungos são mais lentos no processo 

de colonização do que os nematóides. Assim sendo, causam menos mudanças 

comportamentais e fisiológicas e matam mais lentamente. Desse modo, esses patógenos 

parecem ter um maior potencial para a disseminação do inóculo através do contato 

social entre os membros da colônia. Todavia, a temperatura e a umidade constantes e a 

condição de escuro nas galerias subterrâneas dos cupins, também favorecem o 

crescimento e desenvolvimento do fungo. 

Estudos foram desenvolvidos na Austrália com M. anisopliae visando o controle 

dos cupins (Coptotermes frenchi, C. acinaciformis e N. exitiosus). Nesses estudos foram 

avaliados 93 isolados do fungo, dos quais o FI610 foi o selecionado, por reunir as 



Patogenicidade de Metarhizium anisopliae...                        ALBUQUERQUE, A.C        15 

características mais desejáveis; entre estas estão o alto poder de patogenicidade, 

crescimento a 30º C e estabilidade genética. Esse isolado (FI610) também mostrou 

eficiência ao ser aplicado no campo contra C. acinaciformes (MILNER et al., 1998a). 

Outras pesquisas foram realizadas (MILNER et al., 1998b) com a mesma finalidade. No 

entanto, desta vez foram analisadas 479 amostras de ninhos de N. exitiosus e C. lacteus, 

das quais foram isoladas M. flavoviride e M. album.   O DNA dos isolados dos ninhos e 

solos adjacentes foi comparado através de RAPD e análise das seqüências das regiões 

ITS  do rDNA nuclear, sendo os mesmos tipos encontrados em ambas as fontes. O 

possível papel dos fungos é discutido pelos autores, sugerindo que Metarhizium deva 

ser apenas um patógeno oportunista para os cupins. Nesta perspectiva sugeriram que os 

isolados obtidos nos ninhos dos cupinzeiros estão provavelmente nestes locais devido à 

incorporação do solo dentro dos montículos.  

NEVES & ALVES (2000) empregaram B. bassiana e M. anisopliae para o 

controle de  C. cumulans  através de bioensaios e da avaliação do tempo letal (TL50) e 

selecionaram três isolados mais virulentos. Esses foram analisados em biensaio e teste 

de produção de conídios usando arroz parboilizado. Os autores observaram que M. 

anisopliae (1037) apresentou os maiores índices de mortalidades após nove dias 

(89,2%) e entre as linhagens de B. bassiana, a 447 foi a mais virulenta (89,8%). M. 

anisopliae (1037) apresentou a maior produção de conídios com 3,37 x1012 conídios/kg 

de arroz, seguida de B. bassiana (447) com 2,66 x 1012 conídios/kg de arroz. Esses 

resultados indicaram o potencial desses fungos para utilização no controle biológico de 

C. cumulans. 

A organização social dos cupins é um fator importante na disseminação de 

fungos entomopatogênicos dentro da colônia, o que deve facilitar o controle desses 

insetos através do tratamento das áreas de alimentação. Entretanto, ação defensiva dos 

cupins, tais como remoção e isolamento dos indivíduos contaminados pelos fungos, 

enterramento dos cupins mortos junto com secreções defensivas e componentes 

inibidores, além da possibilidade de resistência humoral pode limitar a disseminação da 

doença dentro da colônia (RATH, 2000). Por outro lado, a repelência dos conídios 

fúngicos ao cupim C. lacteus já foi avaliada. Neste sentido, 24 isolados de M. anisopliae 

e um de B. bassiana foram testados utilizando-se uma mistura de areia mais suspensão 

de 3 x 107 conídios/g de substrato. Diversos isolados, entre eles M. anisopliae FI610, 

mostraram-se virulentos e altamente repelentes; muitos túneis alcançando pequenas 

distâncias no substrato de areia após sete dias de incubação. Além disso, os cupins 
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freqüentemente se afastaram do substrato após o contato inicial e fecharam os túneis 

com um tampão de areia, prevenindo assim futuros contatos. O método foi utilizado 

para comparar a repelência aos isolados e diferentes formulações, para aplicação como 

estratégias de controle (STAPLES & MILNER, 2000).  

SUN et al. (2002) quantificaram a esporulação de B. bassiana e M. anisopliae 

sobre C. formosanus, in vitro. Observaram diferentes padrões de esporulação entre as 

duas espécies de fungos. Os isolados de B. bassiana foram incluídos no grupo com alta 

esporulação total (11 dias) e baixa esporulação rápida (dois a três dias), enquanto que os 

isolados de M. anisopliae entraram em um outro grupo, caracterizado por apresentar alta 

esporulação rápida e baixa esporulação total. Essas características podem dar vantagem 

ao M. anisopliae sobre B. bassiana no controle biológico de cupins, devido ao 

comportamento social defensivo desses insetos. A esporulação foi significativamente 

mais alta in vitro do que in vivo e apresentou correlação positiva. 

Descrição do desenvolvimento de B. bassiana e M. anisopliae sobre H. tenuis 

por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), determinando a duração  das 

fases de infecção fúngica foi realizada por MOINO JR. et al. (2002). Também avaliaram 

duas técnicas de fixação para o preparo de amostras para MEV. Apesar de ambos os 

fungos terem apresentado ciclos de desenvolvimento semelhantes sobre o cupim, as 

fases de penetração, colonização e conidiogênese foram relativamente mais rápidas para 

M. anisopliae do que para B. bassiana, o que resulta em uma taxa mais rápida de 

mortalidade do inseto. 

A disseminação dos fungos entomopatogênicos B. bassiana e M. anisopliae 

entre cupins subterrâneos C. formosanus foi avaliada em condições de laboratório, 

através do contato de insetos oriundos dos ninhos localizados no campo. Os cupins 

expostos aos fungos foram associados ao mesmo número de insetos não expostos e 

oriundos do mesmo ninho. A mortalidade do grupo foi determinada uma semana após a 

exposição, tendo B. bassiana causado mortalidade significativamente maior do que M. 

anisopliae (WRIGHT et al., 2002). 

A eficiência da utilização de M. anisopliae (FI610) no controle de N. exitiosus e 

C. lacteus foi demonstrada em estudos laboratoriais e de campo. Fatores 

comportamentais são responsáveis pela limitação da epizootia dentro da colônia dos 

cupins; entretanto, testes de campo têm mostrado que, quando uma quantidade 

suficiente de conídios é bem distribuída na área central do ninho, onde se localiza o 

centro da reprodução, o tratamento conidial é eficiente na mortalidade das colônias de 
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montículo dos cupins C. lacteus e N. exitiosus. A repelência dos cupins às iscas 

utilizadas é uma condição limitante para a eficiência do controle. Dois métodos foram 

utilizados com o objetivo de minimizar a repelência. O primeiro consistiu na utilização 

de um isolado menos repelente e moderadamente virulento. O segundo constou da 

utilização de várias formulações para evitar a repelência.  O isolado FI-1186, apesar de 

ter demonstrado reduzida repelência, não foi eficiente nos testes de campo. Formulações 

diluídas não repelentes de FI-1186 apresentaram resultados promissores, segundo 

MILNER (2003). 

 

2.7. Fatores ambientais no desenvolvimento de fungos entomopatogênicos 

 

STATHERS et al. (1993) estudaram o efeito de diferentes temperaturas sobre a 

viabilidade de M. flavoviride em sistemas de preservação.Verificaram uma redução de 

40% da viabilidade dos conídios em todos os óleos avaliados, à temperatura de 25º C 

após quatro semanas de estocagem, exceto nos óleos querosene e óleo de soja. Óleo de 

amendoim foi o único que apresentou viabilidade acima de 30% após seis semanas de 

estocagem. Estocagem a 5º C e 15º C resultaram no aumento da viabilidade dos 

conídios acima de 71,9% em querosene e 92,1% com Sigma após 14 semanas de 

estocagem. Também a germinação de M. flavoviride foi estudada por XAVIER-

SANTOS et al. (1999), que analisaram a formação de tubos germinativos com 

acentuada multipolaridade e diferenciação micelial, formação de anastomoses entre 

hifas de conídios adjacentes e formação de apressórios, em microscopia eletrônica de 

varredura e microscopia de fluorescência. 

O efeito da umidade relativa entre 90 e 100% na germinação de M. anisopliae 

(isolados FI25 e FI610) foi estudado em meio líquido, ao qual uma quantidade 

apropriada de glicerol foi adicionada. A germinação foi amplamente retardada entre 

99,98 e 96% de umidade relativa e completamente inibida a 94,92 e 90%. Foram 

avaliados 26 isolados na umidade de 96% e foi verificado que todos apresentaram 

decréscimo na germinação. A suscetibilidade de duas espécies de cupim, N. exitiosus e  

C. acinaciformes, foi testada para o isolado FI 610 de M. anisopliae  à umidade abaixo 

de 86% e nenhum efeito consistente sobre a patogenicidade foi detectado. A 

esporulação obtida dos insetos mortos pela doença ocorreu apenas em umidade acima 

de 93%. Por outro lado, o microclima em torno dos cupins vivos foi suficiente para 

garantir a infecção dentro das condições de campo (MILNER et al., 1997). 
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 Os efeitos da temperatura sobre o crescimento vegetativo de M. anisopliae e de  

M. flavoviride foram estudados. A maioria dos isolados de ambas as espécies cresceram 

entre 11ºC e 32º C, diversos isolados cresceram de 8º C até 37º C e nenhum isolado 

cresceu a 40º C. A taxa de crescimento máximo absoluto esteve entre 2,5 mm e 5,9 

mm/dia. As melhores respostas de crescimento estiveram entre 25º C e 32º C. As 

respostas variadas entre os isolados indicaram ser importante a seleção de linhagens de 

acordo com a tolerância térmica para emprego em programas de controle biológico 

(OUEDRAOGO  et al.,1997). Estudos de FARGUES et al. (1997b) também 

demonstraram o crescimento de B. bassiana  isolado de diferentes hospedeiros e origens 

geográficas, em meios semi-sintéticos. Os resultados mostraram que B. bassiana  

cresceu  em temperaturas que variaram de 8º C a 35º C. Temperaturas ótimas foram 

obtidas entre 25º C e 28º C e diversos isolados exibiram ótimo crescimento, tanto em 

baixas temperaturas (20º C) quanto em temperaturas mais altas (30º C). Contudo, não foi 

verificada a relação aparente entre a taxa de crescimento relativa e a origem climática 

dos isolados. 

 O efeito da temperatura, umidade relativa e método de inoculação foi avaliado 

em relação à germinação de M. flavoviride sobre Schistocerca gregaria. Diferenças na 

germinação entre os isolados  com relação  ao fator temperatura foram verificadas. 

Acima de 90% dos conídios de todos os isolados germinaram após 24 horas a 30º C. 

Entretanto, a 40º C, nenhum isolado germinou até 72 horas após inoculação. A 

mortalidade e a progressão da doença foi significativamente afetada pela temperatura. 

Todos os isolados induziram 98-100% de mortalidade dentro de oito dias a 25º C e 30º 

C. Umidade e método de inoculação não influenciaram nos níveis de mortalidade dos 

insetos tratados com o fungo (FARGUES et al., 1997a).  

A esporulação de M. anisopliae var. acridum e B. bassiana foi avaliada em 

cadáveres do gafanhoto Rhammatocerus schistocercoides sob condições de ambiente 

seco e úmido. Os fungos apresentaram virulência ao gafanhoto, mas M. anisopliae 

produziu mais conídios internamente do que B. bassiana em baixas umidades. 

Externamente não houve esporulação quando os insetos infectados foram incubados a 

75% de umidade relativa e M. anisopliae produziu significativamente mais conídios do 

que B. bassiana a 100% de umidade. Esses dados são importantes para o conhecimento 

da epizootiologia das doenças, especialmente se os fungos foram utilizados em 

ambientes de baixas umidades (MAGALHAES et al., 2000). 
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Os efeitos da temperatura e umidade relativa sobre a esporulação de  M. 

anisopliae var. acridum em cadáveres de S. gregaria foram demonstrados por  

ARTHURS & THOMAS (2001). A avaliação quantitativa da produção conidial durante 

10 dias sob condições controladas em laboratório revelou que a esporulação foi 

otimizada a 96% de umidade relativa e temperatura entre 20º C e 30º C. Esporulação 

relativamente baixa ocorreu a 15º C e nenhuma esporulação foi observada a 10º C e a 

45º C. A produção de conídios esteve intimamente associada com o conteúdo de água 

nos cadáveres dos gafanhotos. Quando submetidos às variações diárias de temperatura e 

umidade relativa, poucos conídios foram produzidos quando comparados aos cadáveres 

que foram incubados nas condições favoráveis por um período cumulativo igual. Esses 

resultados mostraram que a esporulação foi um processo dinâmico, dependente não 

apenas do período de exposição às umidades relativas favoráveis, mas também,  

associada  à inter-relação com baixas umidades. 

FARGUES et al. (2002) avaliaram o efeito de diferentes meios de cultura 

líquidos sobre a morfologia, crescimento, produção de propágulos e patogenicidade de 

M. flavoviride sobre gafanhotos. Verificaram que em todos os meios testados, o fungo 

foi altamente patogênico às larvas de S. gregaria, o que permitiu a seleção dos meios 

que apresentaram menor custo (Adamek, Jenkins-Prior e Catroux), a fim de serem 

utilizados na produção massal do fungo para o controle desse inseto. 

 

2.8. Comportamento social dos cupins e interferência no controle com fungos        

entomopatogênicos. 

 

O efeito inibitório das pelotas fecais dos cupins sobre a germinação dos esporos 

de M. anisopliae foi estudado por ROSENGAUS et al. (1998) quando observaram que a 

presença desse material diminuiu significativamente a taxa de germinação comparada 

ao tratamento controle. A taxa de germinação foi inversamente proporcional à 

quantidade de material fecal presente nas suspensões testadas e independeram do tempo 

de incubação. O efeito fungistático do material fecal foi virtualmente imediato e não 

exigiu tempo prolongado de contato com os esporos para inibir a germinação. Esse 

mecanismo de proteção bioquímica pode reduzir os riscos de infecções fúngicas em 

ninhos de cupins. Apesar dos patógenos parecerem exercer significativa pressão seletiva 

sobre vários aspectos da socialidade, os mecanismos de resistência à doença são pouco 

compreendidos nos insetos sociais. Estudos realizados em laboratório demonstram que 
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as ninfas de Z. angusticollis expostas a uma suspensão na concentração de 9 x 10 -1 

esporos/mL de M. anisopliae, tiveram sobrevivência maior do que o controle após 

serem submetidos a uma concentração letal de esporos. A exposição prévia ao patógeno 

conferiu aos cupins um grau de proteção durante o contato subseqüente com o mesmo 

patógeno. Esses resultados representam a primeira demonstração da função imune in 

vivo em insetos sociais (ROSENGAUS et al., 1999a). Por outro lado, as respostas de 

alarme no cupim Z. angusticollis após detecção de esporos do fungo entomopatogênico  

M. anisopliae foram estudadas por ROSENGAUS et al. (1999b). Os cupins que foram 

postos em contato com a suspensão de 107 esporos/mL apresentaram notável 

movimento vibratório, o qual parece conduzir as informações sobre a presença de 

patógenos, próximo aos companheiros de ninho através da vibração do substrato. Os 

cupins que não tiveram contato direto com os esporos e que perceberam o sinal 

vibratório, aumentaram significativamente a distância entre eles e aqueles expostos e 

que apresentaram o movimento de vibração do substrato, aparentemente para escapar da 

fonte de infecção. A resposta de fuga não foi induzida apenas pela presença de esporos 

ou feromônios, e requer a percepção da vibração propagada através do substrato. Esse 

comportamento pode permitir aos cupins a redução dos riscos de doença dentro do 

ninho.   

A extraordinária diversidade e o sucesso ecológico dos insetos sociais têm sido 

atribuídos à habilidade com que enfrentam a comunidade dos microrganismos 

infecciosos que habitam os ninhos e as áreas de alimentação. O mecanismo de controle 

das doenças usado pelas espécies eusociais inclui secreções glandulares antibióticas, 

limpeza mútua, remoção dos indivíduos doentes e as respostas imunes adaptativas dos 

membros da colônia. TRANIELLO et al. (2002) demonstraram que, após a exposição 

do cupim Z. angusticollis a M. anisopliae, os cupins aumentam sua habilidade de 

resistência à infecção quando colocados em contato com os companheiros dos ninhos 

previamente imunizados. Essa transferência de resistência à infecção, mecanismo não 

reconhecido previamente no controle de doenças em insetos sociais, poderia explicar 

como o grupo aumenta a sobrevivência dos membros da colônia, a despeito do aumento 

dos riscos de transmissão de patógenos que pode acompanhar a sociabilidade.   

Estudos sobre as propriedades antifúngicas dos principais componentes 

terpenóides das secreções da glândula frontal de soldados nasutos foram desenvolvidos 

por ROSENGAUS et al. (2000) através da incubação de suspensões de conídios de M. 

anisopliae associados às substâncias α-pinene e limonene, sozinhas ou associadas em 
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diferentes concentrações. Os ensaios in vitro demonstraram que essas substâncias 

reduzem a germinação dos conídios através do contato direto e indireto (vapor). Os 

testes foram realizados com N. costalis, N. nigriceps e C. formosanus. As espécies de 

Nasutitermes foram menos suscetíveis à infecção, provavelmente devido às 

propriedades antifúngicas do α-pinene e do limonene, visto que os soldados de C. 

formosanus contaram apenas com defesas mecânicas, enquanto que os nasutos 

demonstraram defesas químicas através dos terpenóides das secreções glandulares. As 

substâncias também foram testadas em grupos compostos por ambas as castas 

(operários e soldados) e grupos formados por uma delas apenas. Os resultados 

mostraram que a composição dos grupos também tem um papel importante na 

determinação da suscetibilidade à infecção fúngica. 

O papel da organização das colônias de insetos sociais como fator importante nas 

pesquisas evolucionárias em patobiologia foram avaliados por PIE et al. (2004), quando 

verificaram o modelo de transmissão das doenças pela influência da densidade de 

operários e o nível de atividade dos mesmos, a probabilidade de transmissão da doença 

e a estrutura e organização do ninho. Observaram que no modelo testado, as interações 

entre a densidade de operários e a probabilidade de transmissão da doença aumentam a 

probabilidade de uma epidemia em alto nível.  Através de observações empíricas de que 

apenas uma fração de operários das colônias de insetos sociais é ativa, os resultados 

sugerem que níveis relativamente baixos operários movimentam-se, diminuindo a 

transmissão através da colônia. Além disso, também observaram a estrutura de câmaras 

dos ninhos, fator que também pode influenciar na disseminação das doenças.  

 

2.9. Compatibilidade de fungos entomopatogênicos associados a inseticidas 

químicos 

O controle de pragas na agricultura é um fator limitante e tem resultado no 

aumento do custo de produção, ocasionando problemas tanto ao produtor quanto ao 

consumidor e ao meio ambiente. Os inseticidas e acaricidas são responsáveis por 30% 

dos valores aplicados no mercado mundial de defensivos agrícolas, que chegam a 

aproximadamente US$ 2,0 bilhões, sendo que os bioinseticidas participam apenas com 

1% deste montante (ALMEIDA & BATISTA FILHO, 2001). 

O fator que pode interferir no sucesso do controle microbiano é a 

compatibilidade de inseticidas químicos com os fungos entomopatogênicos. Sob doses 
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subletais os pesticidas podem atuar de maneira positiva em combinação com 

entomopatógenos interagindo com estes, causando ou ativando doenças infecciosas por 

estresse, ou tornando os insetos mais susceptíveis à ação das toxinas microbianas 

(BATISTA FILHO et al., 2001). No caso dos cupins, podem afetar a capacidade dos 

mesmos de removerem os conídios do corpo, aumentando a eficiência do controle 

(NEVES & ALVES, 1999).  

Assim sendo, vários estudos foram realizados sobre a compatibilidade de 

entomopatógenos em relação aos inseticidas, herbicidas e outros produtos químicos 

utilizados na agricultura. Estudos de compatibilidade são, em geral, desenvolvidos em 

laboratório, com a exposição dos entomopatógenos ou culturas dos mesmos a 

concentrações conhecidas dos diversos produtos a serem testados (PEREIRA et al., 

1998). A maioria destes estudos trata principalmente de um aspecto do desenvolvimento 

fúngico, como crescimento micelial, esporulação ou germinação conidial. Os 

investigadores relatam que fungos entomopatogênicos são adversamente afetados por 

muitos fungicidas e alguns inseticidas. Os pesticidas que inibem o crescimento de tais 

fungos em testes de laboratório incluem Benomil, Zineb, Captan, Paratiom metílico e 

Fentoato. Benomil foi relatado como o mais inibitório de todos os pesticidas testados 

contra vários fungos (MOHAMED et al., 1987), como Nomuraea rileyi, ao reduzirem a 

germinação e provocar atraso de 2 a 14 dias na iniciação da epizootia deste fungo 

(SOSA-GÓMEZ et al., 2003). 

 LOUREIRO et al., (2002), observaram que o os produtos Pirimicarbe, Óxido 

cuproso, Iprodione 1, Ciromazina, Abamectina, Formetanato, Iprodione 2, 

Fenpropatrina e Folpete promoveram modificações morfológicas sensíveis nas colônias 

de M. anisopliae quando comparadas com colônias não tratadas com os produtos, tais 

como a presença de bordas irregulares, crescimento vertical, mudança na cor dos 

conídios e  regiões circulares com micélio cotonoso, além da redução na produção de 

conídios. Além disso, os produtos Tiofanato metílico, Cartape, Paratiom metílico, 

Tebuconazole, Tetraconazole, Metalaxil e Mancozebe impediram tanto a produção de 

conídios quanto o crescimento das colônias. Por outro lado, estudos demonstram a 

possibilidade de associação de alguns produtos a fungos entomopatogênicos, como 

Chlorpyrifos, Cyfluthrin e Propetamphos (PACHAMUTHU & KAMBLE, 2000), 

Carbendazim, Kresoxym-metil e Nuarimol (LATTEUR & JANSEN, 2002), Methomyl 

(MANIANIA et al., 2002), Ácido bórico (ZUREK, 2002), Endosulfan (MOURÃO et 
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al., 2003), Imidaclopride, Fipronil e Tiametoxam (NEVES & ALVES, 1999; BATISTA 

FILHO, 2001; FURLONG & GRODEN, 2001; LOUREIRO et al., 2002). 
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Pathogenicity of Metarhizium anisopliae var. anisopliae and  Metarhizium flavoviride 

var. flavoviride  in Nasustitermes coxipoensis (Holmgren) (Isoptera: Termitidae) 

 

ABSTRACT - The action of Metarhizium anisopliae var. anisopliae and Metarhizium 

flavoviride var. flavoviride on the mound termite Nasutitermes coxipoensis (Holmgren) 

and conidia production on dead insects  were studied at laboratory. Infective doses 

through direct contact of insect with fungi culture with 12 days of growth and conidia 

quantification in Neübauer camera were determined. Doses 0,5 x 106(A) and 1,6 x 107 

(B) conidia/mL, to M. anisopliae, and 1,4 x 105(A) e 1,8 x 106(B) conidia/mL to M. 

flavoviride were determined. These doses corresponded to 3 and 15 minutes of direct 

contact of 20 insects with fungi culture. Conidia production was evaluated using 

inoculated insects with fungi. Bioassays were carried out in triplicate. Percentage of 

accumulated mortality of N. coxipoensis treated with M. anisopliae on the third day 

after inoculation were: control, 15,7%; dose A 95,7% and dose B 100% and to M. 

flavoviride were: 13,3% to control, 66,35% to dose A and 88,8% to dose B. The average 

of conidia production was higher to M. anisopliae than M. flavoviride.  The results 

showed that M. anisopliae presented better potential to biological control of N. 

coxipoensis.   

KEY-WORDS: Biological control, insect pathogen, microbial control, termite 
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RESUMO - A ação de Metarhizium anisopliae var. anisopliae e Metarhizium 

flavoviride var. flavoviride sobre o cupim de montículo  Nasutitermes coxipoensis 

(Holmgren) e a produção de conídios sobre os insetos mortos, foi estudado em 

laboratório. Foram determinadas doses infectivas através do contato direto dos insetos 

com a cultura fúngica após 12 dias de crescimento e quantificação dos conídios em 

câmara de Neübauer. Foram utilizadas as doses 0,5 x 106(A) e 1,6x107(B) conídios/mL, 

para  M. anisopliae, e 1,4 x 105(A) e  1,8 x 106(B) conídios/mL, para M. flavoviride. 

Essas doses corresponderam a 3 e 15 minutos de contato direto de 20 cupins com a 

cultura fúngica. A produção de conídios foi avaliada utilizando-se insetos inoculados 

com o fungo, 10 dias após a morte. Os bioensaios foram realizados em triplicata. Os 

percentuais de mortalidade acumulada de N. coxipoensis  tratados com M. anisopliae, 

no terceiro dia após a inoculação foram: controle 15,7%; dose A 95,7% e dose B 100%. 

Para M. flavoviride foram: 13,3% no controle, 66,35 para a dose A e 88,8% para a dose 

B. A média da produção de conídios foi mais elevada para  M. anisopliae do que para 

M. flavoviride. Os resultados mostraram que M. anisopliae apresentou maior potencial 

para o controle biológico de N. coxipoensis. 

PALAVRAS-CHAVES: Controle biológico, patógeno de insetos, controle microbiano, 

cupim. 
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Os cupins constituem uma das mais sérias pragas da cultura canavieira, 

ocorrendo em todos os países onde a mesma é cultivada e tendo importância econômica 

na Ásia, Austrália, região do Caribe e América do Sul (Pizano, 1995a; Mendonça, 

1996). 

 O rendimento industrial e a produtividade da cana-de-açúcar podem ser afetados 

por diversos fatores, salientando-se aqueles de ordem fitossanitária, com destaque para 

os cupins, englobando diferentes gêneros e espécies. Esses insetos estão presentes em 

todas as áreas tropicais do mundo onde a cana-de-açúcar é cultivada e no Brasil podem 

ocasionar perdas superiores a 10 t/ha no ano, o que representa cerca de 60 toneladas por 

hectare durante o ciclo da cultura (Novaretti & Fontes, 1998). Os principais danos 

ocasionados pela infestação de cupins são causados aos toletes destinados aos novos 

plantios. Penetrando pelas extremidades, os cupins destroem o tecido parenquimatoso e 

as gemas, causando falhas na lavoura.  Abrem galerias nos entrenós basais na cana 

adulta e, nas soqueiras, quando ocorrem altas infestações, atacam severamente 

constituindo focos no plantio seguinte (Pizano, 1995b).  Foram identificadas ocorrendo 

em cana-de-açúcar cultivada no Brasil, as espécies Amintermes nordestinus Melo & 

Fontes, Cylindrotermes nordenskioeldi Holmgren, Nasutitermes coxipoensis 

(Holmgren) e Syntermes nanus Constantino (Miranda et al., 2004). 

O uso de fungos entomopatogênicos no controle de insetos tem sido objeto de 

pesquisas importantes, com a finalidade de melhor preservação do meio ambiente. Entre 

eles se inclui a espécie Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin, amplamente 

distribuída na natureza, podendo ser encontrada facilmente nos solos, onde sobrevive 

por longos períodos. Os insetos atacados tornam-se mumificados e cobertos por uma 

camada pulverulenta de cor verde, formada pela aglomeração de conídios.  M. 

anisopliae é utilizado no controle de pragas que causam sérios prejuízos a culturas de 

interesse agronômico, em quase todos os países do mundo, principalmente nos tropicais 

(Azevedo, 2001, Milner, 2003). Estudos de laboratório e de campo foram realizados na 

Austrália visando à transmissão entre indivíduos e a indução de epizootia em colônias 

de Nasutitermes exitiosus (Hill). Altos níveis de mortalidade em grupos de cupins em 
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laboratório foram obtidos pela adição de operários contaminados com M. anisopliae 

(Hanel, 1981). Seleção de espécies de fungos entomopatogênicos para controle de N. 

exitiosus foi efetuada através de experimentos de laboratório, bem como o estudo do 

ciclo de vida de um isolado de M. anisopliae, que demonstrou a patogenicidade do 

isolado testado (Hanel, 1982a, Hanel, 1982b). Este fungo pulverizado dentro das 

colônias no campo ou em locais de coleta de alimento foi capaz de iniciar epizootias. 

Através de amostragens desses indivíduos, foi observado que a doença persistiu nos 

cupinzeiros por até 15 semanas (Hanel & Watson, 1983). Pesquisas avaliando a 

patogenicidade de M. anisopliae e Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin. sobre 

Nasutitermes sp. foram desenvolvidas por Malagodi & Veiga (1994) e indicaram que 

ambos foram  patogênicos em condições de laboratório. Milner et al. (1997) estudaram 

os efeitos da umidade relativa do ar na germinação e infecção de isolados de M. 

anisopliae em cupins N. exitiosus e Coptotermes acinaciformis (Froggat) e verificaram 

que a mortalidade dos cupins ocorreu em todos níveis de umidade testados (entre 90 e 

100%) e que a esporulação do fungo nos cupins mortos ocorreu apenas em umidades 

relativas acima de 93%.   

A espécie Metarhizium flavoviride Gams & Rozsypal (1973) foi isolada de 

larvas e pupas de curculionídeos, Ceutorrhynchus maculata-alba Herbst  e C. 

albovittatus Germar e de solos cultivados na Europa; apresenta conídios tipicamente 

elipsóides (9 -11 x 4,5 - 5,5 µm), hialinos e colônias de coloração verde oliva. Rombach 

et al. (1986), ainda com base nos estudos morfológicos, descreveram duas variedades: 

M. flavoviride var. flavoviride, de conídios maiores 7 - 9 (- 11) x 4,5 - 5,5 µm e M. 

flavoviride  var. minus, de conídios menores (4,6 ± 0,7 x 2,7 ± 0,3µm).  

Driver et al. (2000) reavaliaram a taxonomia de Metarhizium  com base em 

dados moleculares de RAPD (Randon Amplified Polimorphism DNA) e análise de ITS 
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(Internal Transcribes Space), e descreveram dez classes para o grupo. Enquadram na 

classe 5(cinco) M. flavoviride var. flavoviride e na classe 7(sete)  M. anisopliae  var. 

acridum, onde incluiram nessa variedade a espécie M. anisopliae var. flavoviride 

isolada de Acrididae     (Arthus & Thomas, 2001; Blanford & Thomas, 2001;  Screen et 

al., 2001; Magalhães  et al., 2003; Ouedraogo  et al., 2003). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a ação in vitro de M. anisopliae 

var. anisopliae,e M. flavoviride var. flavoviride sobre N. coxipoensis, a fim de verificar 

o potencial destes fungos como agentes biocontroladores desta espécie, bem como 

quantificar a esporulação dos mesmos sobre os insetos mortos.  

 

Material e Métodos 

Os testes experimentais in vitro foram realizados no Laboratório de Controle 

Biológico do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e no 

Laboratório de Entomologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE). A manutenção dos cupinzeiros foi feita em casa-de-

vegetação no Departamento de Agronomia da UFRPE. 

 

 

 

Criação de N. coxipoensis em casa de vegetação 

Foram removidos cupinzeiros vivos do campo experimental localizado na Usina 

Central Olho D’água, município de Itambé-PE e instalados em casa-de-vegetação com a 

finalidade de manter os insetos vivos para a utilização nos experimentos dos fungos 

entomopatogênicos no laboratório.  

Linhagens fúngicas utilizadas 
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M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) isolada originariamente de 

Mahanarva posticata (Stal), no estado de Alagoas, Brasil e M. flavoviride var. 

flavoviride (CG291) isolada originariamente de Austracnis guttulosa (Walker), 

Austrália.  

 

Determinação das doses infectivas a serem utilizadas nos bioensaios 
Foram utilizadas culturas fúngicas com 12 dias de crescimento obtidas através 

da inoculação de 1 mL de suspensão fúngica na concentração 1,0 x 108 e espalhada 

uniformemente com alça de Drigalsky em placas de Petri  com BDA e mantidas em 

estufa incubadora durante 12 dias. Em seguida, foram colocados 20 cupins (quatro 

soldados e 16 operários), proporção indicada por Vasconcellos (1999), em cada placa de 

Petri e manipulados a cada três, seis, nove, 12 e 15 minutos. Após cada tempo de 

contato foram retirados dois cupins/placa (um soldado e um operário) os quais foram 

colocados em tubo de ensaio contendo 2,0 mL solução Tween 80, para posterior 

quantificação dos conídios em Câmara de Neübauer, segundo Alves & Moraes (1998). 

Foram realizadas cinco leituras de cada amostra e obtida a média. O resultado obtido foi 

dividido por dois e correspondeu à estimativa do número de conídios/inseto em relação 

a cada tempo específico de contato. As doses obtidas (Tabela 1) correspondem ao 

potencial de inóculo/indivíduo, sendo, portanto, um número aproximado, já que muitos 

conídios podem ficar aderidos à superfície do inseto segundo Alves et al. (1998). 

 

Método de inoculação e bioensaio em laboratório 

O método de inoculação aplicado foi o “contato direto”, para o qual foram 

utilizadas duas doses infectivas determinadas previamente para cada fungo. Foram 

utilizadas placas contendo cultura fúngica com 12 dias de crescimento em BDA, nas 

quais foram colocados 20 cupins por placa (16 operários e quatro soldados) por três 



Patogenicidade de Metarhizium anisopliae...                        ALBUQUERQUE, A.C        49 

minutos (dose infectiva “A”) e 15 minutos (dose infectiva “B”). Os bioensaios foram 

realizados após a determinação das doses infectivas, de acordo com os diferentes 

tempos de contato. A parcela experimental foi constituída de um recipiente de plástico 

transparente com 5,0 cm de diâmetro por 5,5 cm de altura, com fundo forrado com 

papel filtro, 20 g de fragmentos de ninho de cupinzeiro e um rolete de cana de açúcar.  

Em cada um desses recipientes foram colocados 20 cupins (operários e soldados, na 

proporção de 4:1 respectivamente) provenientes das colônias mantidas em casa de 

vegetação e após o contato direto dos mesmos com a cultura fúngica nos tempos 

correspondentes às doses previamente determinadas. Após a inoculação, os recipientes 

foram cobertos com tecido de algodão e mantidos à temperatura ambiente. Para cada 

bioensaio foram utilizados 300 insetos, assim divididos: 100 para testemunha, 100 para 

dose A e 100 para a dose B,  para M. anisopliae var. anisopliae e as mesmas 

quantidades para M. flavoviride var. flavoviride. O cálculo da mortalidade acumulada 

foi realizado utilizando-se os dados dos três bioensaios juntos, para cada fungo. A 

avaliação foi efetuada a partir do segundo dia após a inoculação.  Os insetos mortos 

foram retirados, contados e mantidos em câmara úmida para comprovação da infecção 

pelo fungo através da esporulação sobre o cadáver e verificação da produção de 

conídios. O bioensaio foi realizado em triplicata e para avaliação dos resultados foram 

calculadas as freqüências de mortes acumuladas, para a testemunha, dose A e dose B e 

analisados segundo Zar (1999).  

 

Produção de conídios de M. anisopliae var. anisopliae e M. flavoviride var. 

flavoviride obtidos dos cadáveres de N. coxipoensis. 

A produção de conídios de M. anisopliae var.  anisopliae e M. flavoviride var. 

flavoviride sobre N. coxipoensis foi determinada utilizando os insetos mortos dos 
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bioensaios. Os conídios foram obtidos para quantificação, através da introdução de dois 

insetos (um operário e um soldado) separadamente em tubos de ensaio contendo 2,0 mL 

de solução Tween 80. Os tubos de ensaio foram submetidos a três minutos de agitação 

em Vortex. Em seguida, foi feita a quantificação em Câmara de Neübauer. Foram 

utilizados 20 insetos (10 soldados e 10 operários) para cada repetição, sendo o 

experimento realizado em triplicata e os dados analisados através do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Scienses). 

 
Resultados e Discussão 
Bioensaios com M. anisopliae var. anisopliae  sobre o cupim N. coxipoensis  em 

laboratório.  

Foi determinado o percentual de mortalidade acumulada de N. coxipoensis 

tratados com M. anisopliae, em doses distintas utilizadas segundo o tempo de contato 

direto com o fungo e avaliado diariamente através do acompanhamento da mortalidade. 

A Fig. 1 apresenta a freqüência acumulada de cupins mortos após inoculação 

com M. anisopliae, no período de 1 a 4 dias, onde foram analisados um total de 900 

insetos, para  três bioensaios realizados. O percentual acumulado de animais mortos 

para cada dia foi relativamente baixo na testemunha e o maior percentual foi registrado 

na dose de 1,6 x 107 conídios/ mL, com 100% de mortalidade no terceiro dia de 

avaliação. Para a dose 0,5 x 106 conídios/mL, esse percentual de mortalidade ocorreu no 

quarto dia após a inoculação.  

Os resultados da mortalidade de 100% dos insetos testados, no 3º e 4º dias após 

a inoculação de acordo com as doses fúngicas acima citadas, diferem com relação ao 

tempo de mortalidade dos resultados obtidos por Hanel (1981), quando observou que M. 

anisopliae foi patogênico para N. exitiosus e ocasionou 100% de mortalidade dos 

insetos testados, 11 dias após a inoculação. Experimentos com Heterotermes tenuis 
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(Hagen) com diferentes isolados de M. anisopliae ocasionaram baixa mortalidade, 

mesmo em altas concentrações (Fernandes, 1991). Provavelmente, diferenças 

bioquímicas e imunológicas entre H. tenuis e N. coxipoensis devam ter interferido no 

desenvolvimento da doença, e conseqüentemente, na patogenicidade do fungo 

(Traniello et al., 2002). Por outro lado Malagodi & Veiga (1994) obtiveram 100% de 

mortalidade de Nasutitermes sp. utilizando esse fungo em altas concentrações (1x109 e 

1x1010 conídios/mL). Taxa menor de mortalidade (20,5 e 34%) foi observada na 

concentração 1 x 107 conídios/mL, pelos mesmos autores. 

Os resultados da mortalidade acumulada, apresentados na Fig. 1, mostram que 

no terceiro dia foi verificado 100% de mortalidade na dose B (1,6 x 107) e no quarto dia, 

100% na dose A (0,5 x 106). Resultados semelhantes foram obtidos por Milner et al. 

(1998) quando avaliaram a mortalidade de N. existiosus com M. anisopliae, embora 

esses autores tenham utilizado outro método de inoculação, que consistiu no contato 

entre cupins tratados diretamente com o fungo e, logo após, associação desses insetos 

aos cupins não tratados, a fim de que ocorresse o “grooming”, tipo de limpeza realizada 

por esses animais, que facilita a disseminação dos conídios na população testada. Esses 

resultados indicam que o método de inoculação por contato direto é bastante eficiente 

para o desenvolvimento e evolução da doença. 

 

Bioensaios com M. flavoviride var. flavoviride  sobre o cupim N. coxipoensis em 

laboratório. 

Os resultados obtidos com M. flavoviride estão apresentados na Fig. 2. Esses 

resultados mostram que o percentual acumulado de mortalidade dos insetos para cada 

avaliação no período de 1 a 10 dias foi discreto (31,0%) na testemunha, representando a 

mortalidade natural; entre as doses testadas, o maior percentual de mortalidade foi 
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registrado quando se utilizou a dose mais elevada (1,8 x 106 conídios/mL), exceto na 

avaliação do primeiro dia que apresentou percentuais bastante aproximados (18 e 

17,7%), para as doses A e B. Destaca-se 99,7% de mortalidade até o 6° dia e 100% até o 

8°, quando foi utilizada a dose B. Para a dose A, 100% de mortalidade ocorreu no 10° 

dia de avaliação. 

Quando se compara a mortalidade acumulada de N. coxipoensis inoculado com 

M. anisopliae e M. flavoviride(Fig. 1-2) verifica-se que este último foi patogênico para 

N. coxipoensis, porém menos virulento, provocando a mortalidade em tempos mais 

prolongados. Outro fator a ser observado são as doses obtidas pelo método de 

inoculação por contato direto, cujos resultados demonstram que M. anisopliae teve 

maior adesão ao tegumento dos insetos do que M. flavoviride. Segundo Alves (1998), 

para alguns fungos, a adesão dos conídios ao tegumento apresenta-se como processo 

simples, mas, para outros, esses fenômenos só podem ser explicados através de 

interações moleculares entre o patógeno e a superfície do hospedeiro que lhe servirá de 

alimento. Processos enzimáticos também estão correlacionados com a agressividade de 

certos fungos para determinados hospedeiros; entretanto, a morte do inseto é ocasionada 

por uma série complexa de eventos, o que dificulta o estudo dessa correlação. 

A análise dos resultados do experimento de M. flavoviride demonstrou a 

patogenicidade sobre N. coxipoensis, tendo ocorrido a mortalidade de 100% dos insetos 

após o 6º e o 10º dias para as doses A e B, respectivamente. Trabalhos específicos sobre 

a patogenicidade de M. flavoviride var.  flavoviride sobre N. coxipoensis não foram 

localizados na literatura. Os resultados obtidos  demonstraram que M. flavoviride var. 

flavoviride apresenta potencial para ser empregado no controle biológico desses cupins. 
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Produção de conídios de M.  anisopliae var. anisopliae  e M.  flavoviride  var. 

flavoviride  sobre  N. coxipoensis. 

A Tabela 2 mostra os resultados da esporulação de M. anisopliae var. anisopliae 

sobre cadáveres de N. coxipoensis, nos tratamentos aplicados. O valor médio e a 

mediana foram mais elevados na dose B do que na dose A. O teste t-Student revelou 

diferença significativa entre as duas doses testadas, em relação ao logaritmo do número 

médio de conídios (p < 0,05). As médias da produção de conídios de M. anisopliae var. 

anisopliae sobre  N. coxipoensis foram de 385 x 104 e 550 x 104 conídios/mL, para as 

dose A e B, respectivamente (Tabela 2) tendo esse resultado apresentado diferença 

estatística significativa, indicando a dose B (1,6 x 106 conídios/mL) como a mais 

eficiente para utilização no controle deste cupim com esse fungo. O mesmo não ocorreu 

com M. flavoviride, que não apresentou diferenças estatísticas significativas na 

produção de conídios entre as doses testadas (Tabela 3). A esporulação de M. anisopliae 

sobre cadáveres de vários insetos é de grande interesse para as pesquisas sobre controle 

biológico, porque está diretamente relacionada com a sobrevivência do fungo sobre o 

inseto. Hanel (1982b), em experimentos conduzidos sobre a esporulação de M. 

anisopliae sobre N. exitiosus, também obteve 100% de mortalidade. O mesmo ocorreu 

com Malagodi & Veiga (1994), quando estudaram a esporulação de M. anisopliae e B. 

bassiana sobre Nasutitermes sp., tendo obtido bons resultados. 

 O método por contato direto possibilitou maior adesão de conídios do fungo no 

inseto, constatando assim, um alto potencial de inóculo. Fatores diversos podem ter 

atuado na adesão dos esporos ao tegumento dos insetos, desde a textura e as estruturas 

presentes (cerdas ou pêlos), como também diferenças genéticas entre as linhagens 

fúngicas utilizadas, relacionadas à produção de enzimas e toxinas que interferem no 

processo de instalação e desenvolvimento da doença. Neste sentido, Sun et al. (2002) 
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também avaliaram a esporulação de M. anisopliae e B. bassiana sobre cadáveres de 

cupins Coptotermes  formosanus e verificaram que essa produção aumentou 

significativamente após o 11º dia.  

Formação micelial entre o 2º e o 3º dias foi observada em N. coxipoensis 

tratados com M. anisopliae var.  anisopliae. Crescimento micelial ocorreu emergindo 

inicialmente em torno das peças bucais, próximo à base das antenas e no cérvix e, logo 

após, nas membranas intersegmentais e ao redor das patas. Para M. flavoviride var. 

flavoviride, a formação micelial foi verificada no 5º dia após a morte do inseto, 

indicando ação mais lenta desse fungo quando comparado com M. anisopliae. Sun et al. 

(2002) também verificaram a presença de micélio dois dias após a morte dos insetos. 

Eventualmente os cadáveres foram totalmente cobertos com micélio e conídios.  

Estudos relacionados com a multiplicação de fungos entomopatogênicos em 

insetos são de grande importância, pois informam a capacidade que tais agentes 

biocontroladores possuem de aumentar o potencial de inóculo no ambiente dos 

hospedeiros, além de mostrarem a probabilidade da transmissão e disseminação dos 

conídios nas populações de insetos. Esses resultados mostraram que no método 

utilizado, M. anisopliae var. anisopliae confirma a sua eficiência em atacar diversos de 

insetos, tendo M. flavoviride var. flavoviride apresentado menor eficiência. 

A pesquisa mostrou que o método de inoculação por contato direto dos insetos 

com a cultura fúngica foi eficiente, tendo ocasionado 100% de mortalidade nas doses 

testadas, o que comprovou a patogenicidade e a virulência de M. anisopliae var. 

anisopliae para N. coxipoensis, enquanto que M. flavoviride var. flavoviride foi 

patogênico, mas mostrou-se menos virultento em condições de laboratório. A produção 

de conídios de M. anisopliae var. anisopliae  sobre os insetos mortos confirmou o 
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potencial deste fungo como biocontrolador, garantindo a manutenção do inóculo no 

ambiente por maior período de tempo. 
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Tabela 1. Doses infectivas de M. anisopliae var. anisopliae e  M. flavoviride var. 

flavoviride para N.  coxipoensis  (conídios/mL) 

Tempo de contato (minuto) M. anisopliae (URM-3185) M. flavoviride  (URM-4412)

3 0,5 x 106 1,4 x 105

6 2,6 x 106 9,2 x 10 5

9 5,0 x 106 1,5 x 106

12 6,0 x 106 1,1 x 106

15 1,6 x 107 1,8 x 106
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Tabela 2. Produção de conídios M. anisopliae var.  anisopliae  (x 104)  sobre cadáveres 
de N. coxipoensis em relação às doses testadas. 

 Dose (conídio/mL)  

Estatísticas  0,5 x 106 (Dose A) 1,6 x 107 (Dose B) Valor de p (1)

Mínimo 10,00 100,00  

Máximo 1000,00 1000,00  

Média 385,00 550,00 p = 0,007(2)

Mediana 300,00 550,00  

Desvio padrão 336,91 292,14  

Erro padrão 196,54 92,38  

Coeficiente de variação (%) 87,51 53,12  

(1) – Teste t-Student com variâncias desiguais (O logaritmo dos dados originais foi 

utilizado para a aplicação do teste estatístico) N = 10 repetições 

(2) – Diferença significativa ao nível de 5,0% 
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Tabela 3 - Produção de conídios de M. flavoviride var. flavoviride (x 104) isolados de  

                  N. coxipoensis em relação às doses testadas. 

 Dose (conídio/mL)  

Estatísticas  1,4 x 105 (Dose A) 1,8 x 106 (Dose B) Valor de p (1)

Mínimo 0,00 0,00  

Máximo 235,00 135,00  

Média 18,22 34,68 p = 0,180 (2)

Mediana 5,50 18,75  

Desvio padrão 43,28 37,45  

Erro padrão 13,69 11,84  

Coeficiente de variação 237,58 107,97  

(1) – Teste t-Student com variâncias iguais (O logaritmo dos dados originais foi 

utilizado para a aplicação do teste estatístico). N= 10 repetições. 

(2) - Diferença significante ao nível de 5,0%. 
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Lista de legendas das figuras 

 

Figura 1. Percentual de mortalidade acumulada de N. coxipoensis inoculados com 

                 M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) segundo a dose utilizada  

                 (A = 0,5 x 106 e B = 1,6 x 107) e tempo de avaliação (dia).   

 

Figura 2. Percentual de mortalidade acumulada de N. coxipoensis  inoculados com   

                  M. flavoviride var. flavoviride  (URM-4412) segundo a dose utilizada  

                  (A = 1,4 x 105 e B = 1,8 x 106) e tempo de  avaliação (dia)   
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Figura 1. Percentual de mortalidade acumulada de N. coxipoensis inoculados com 

                 M. anisopliae var. anisopliae nas doses  A = 0,5 x 106 e B = 1,6 x 107

                 e tempo de avaliação (dia).   
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Figura 2. Percentual de mortalidade acumulada de N. coxipoensis  inoculados com   

                  M. flavoviride var. flavoviride  nas doses A = 1,4 x 105 e B = 1,8 x 106 e  

                 tempo de avaliação (dia). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Patogenicidade de Metarhizium anisopliae...                        ALBUQUERQUE, A.C        67 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: PATOGENICIDADE E ESPORULAÇÃO DE BEAUVERIA BASSIANA 

SOBRE CUPIM DE CANA-DE-AÇÚCAR NASUTITERMES COXIPOENSIS 

(ISOPTERA: TERMITIDAE). 

 

Manuscrito enviado para publicação na Revista Bragantia. 
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Patogenicidade e esporulação de Beauveria bassiana sobre cupim de cana-de-

açúcar Nasutitermes coxipoensis (Isoptera: Termitidae) 

Beauveria bassiana é uma espécie fúngica de importância entomopatogênica de 

ocorrência cosmopolita e o cupim Nasutitermes coxipoensis ocorre de forma 

generalizada em plantações de cana-de-açúcar.  O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

patogenicidade de B. bassiana (URM4548) sobre N. coxipoensis e quantificar a 

esporulação do fungo sobre os insetos mortos. Os experimentos foram desenvolvidos no 

Laboratório de Controle Biológico - Departamento de Micologia - Universidade Federal 

de Pernambuco. Constaram de três bioensaios utilizando três tratamentos: dose A (3,75 

x 105 conídios/mL), dose B (1,8 x 106 conídios/mL) e controle. As doses foram 

determinadas previamente através de inoculação por contato direto dos insetos com 

cultura fúngica, após 12 dias de crescimento, preparo de suspensão de esporos com 

Tween 80 + dois insetos inoculados e posterior quantificação de conídios em Câmara de 

Neübauer. Cada bioensaio foi composto de três tratamentos, com cinco repetições. A 

parcela experimental foi composta por um recipiente plástico contendo 20 g de 

cupinzeiro, 20 insetos e uma porção de cana-de-açúcar. O percentual de mortalidade 

acumulada demonstrou que aos cinco dias, na presença do fungo, ocorreu 100% de 

mortalidade da população testada e apenas 5% no controle. O maior percentual de 

mortalidade ocorreu nos insetos inoculados com a dose B, correspondendo a 100% no 

quarto dia após a inoculação. A esporulação nos insetos mortos apresentou diferença 

estatística significativa entre as doses, indicando maior eficiência da dose B. Os 

resultados demonstraram alta patogenicidade e virulência de B. bassiana sobre N 

coxipoensis, indicando o potencial do fungo para o controle da praga. 

Palavras-chave: controle biológico, Beauveria bassiana, cupim. Nasutitermes 
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Pathogenicity and sporulation of Beauveria bassiana to sugar cane termite 

Nasutitermes coxipoensis  (Isoptera: Termitidae) 

Beauveria bassiana is important entomopathogenic specie of cosmopolite 

occurrence. Nasutitermes coxipoensis occurs in sugar cane plantations and cause 

significant damages to the crop. The objective of this research was evaluated the 

pathogenicity of B. bassiana (URM4548) to termite N. coxipoensis and quantify 

sporulation of fungus to died insects. Experiments were carried out in Biological 

Control Laboratory - Mycology Department - UFPE.  They consisted of three bioassays 

using three treatments: dose A (3,75 x 105 conidia/mL), dose B (1,8 x 106 conidia/mL) 

and control. Doses were determined previously through inoculation by direct contact of 

insects with fungi culture with12 days growing, prepared of spores suspension with 

Tween 80 + two inoculated insects and quantification of conidia in Neübauer chamber. 

Each bioassay was composed by three treatments with five repetitions. Experimental 

parcel was composed by a plastic recipient containing 20 g of termite nest, 20 insects 

and a portion of sugar cane. Accumulated mortality percentage demonstrated that in five 

days, in presence of fungus occurred 100% of mortality of tested population and only 

5% in the control. Higher mortality percentage occurred in inoculated insects with dose 

B, corresponding 100% in the forth day after inoculation. The sporulation in dead 

insects presented statistic significant difference between doses, it indicated higher 

efficiency of dose B. Results demonstrated high pathogenicity and virulence of B. 

bassiana to N. coxipoensis, indicating fungus potential to pest control. 

 

Key words: biological control, Beauveria bassiana, térmite, Nasutitermes. 
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INTRODUÇÃO 
A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é uma monocotiledônea perene, 

herbácea, da família Poaceae, própria de climas tropicais e subtropicais, originária do 

sudeste da Ásia. Introduzida no Brasil em 1522, apresenta-se como alternativa para 

fabricação de álcool, contribuindo para a redução da importação de petróleo, além de 

apresentar grande importância no panorama sócio-econômico em nosso País, devido aos 

subprodutos e fontes de emprego que propicia (JOLY, 1977; ANDRADE, 1985; MELO 

FILHO, 1996). 

O Brasil encontra-se entre os maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, 

com uma produção obtida de aproximadamente 390.000.000 t no ano de 2003 e um 

rendimento em volta de 73.000 kg/ha (IBGE,/DPE/DEAGRO, 2004). 

Diversos problemas de ordem fitossanitária afetam a cultura da cana-de-açúcar, 

destacando-se as brocas, cigarrinhas e cupins. Tradicionalmente, o controle de cupins 

era realizado na cultura por ocasião da implantação da lavoura, com o uso de produtos 

organoclorados, os quais foram proibidos para utilização através da Portaria 329 de 02 

de setembro de 1985 (PIZANO, 1995; MENDONÇA, 1996). Atualmente, inseticidas de 

última geração são utilizados neste tipo de controle, mas devido às preocupações com a 

preservação do meio ambiente, métodos alternativos vêm sendo testados, com destaque 

para o controle microbiano através da utilização de fungos entomopatogênicos. 

Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin e Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin 

têm sido os mais utilizados devido à eficiência já comprovada no controle de diversas 

pragas. Resultados positivos neste tipo de controle são geralmente obtidos com 

linhagens locais, isoladas dos insetos da região onde o controle deve ser efetuado 

(ALVES, 1998; MARTIUS, 1998; MILNER et al., 1998; NOVARETI e FONTES, 

1998; FARIA e MAGALHÃES, 2001; MILNER, 2003). 
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Seleção de isolados de M. anisopliae e B. bassiana para o controle de 

Cornitermes cumulans (Kollar) foi realizada em condições de campo e observado 100% 

de mortalidade dos cupins e altos níveis de conidiogênese sobre os cadáveres dentro dos 

cupinzeiros (FERNANDES e ALVES, 1992). A eficiência de M. anisopliae e B. 

bassiana no controle de C. cumulans em pastagens, no Estado de São Paulo, foi 

avaliada por ALVES et al. (1995). Com a mesma finalidade de controle de cupins 

JONES et al. (1996) avaliaram a virulência de B. bassiana e M. anisopliae sobre 

Coptotermes formosanus e verificaram que poucos esporos desses fungos foram 

disseminados pelos cupins, dentro da colônia, sem serem detectados pelos mesmos. As 

condições do ninho, temperatura moderada e alta umidade foram favoráveis ao 

crescimento, sobrevivência e propagação desses fungos. SUN et al. (2002) 

quantificaram a esporulação de B. bassiana e M. anisopliae sobre C. formosanus, in 

vitro. Observaram diferentes padrões de esporulação entre as duas espécies de fungos. 

Essas características podem dar vantagem ao M. anisopliae sobre B. bassiana no 

controle biológico de cupins, devido ao comportamento social defensivo desses insetos.  

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a patogenicidade de B. bassiana e 

quantificar a esporulação sobre Nasutitermes coxipoensis (Holmgren) em condições de 

laboratório. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
Os testes experimentais in vitro foram realizados no Laboratório de Controle 

Biológico do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e no 

Laboratório de Entomologia do Departamento de Biologia da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE). A criação dos cupinzeiros foi mantida em casa-de-

vegetação no Departamento de Agronomia da UFRPE. Os cupinzeiros foram coletados 

vivos do campo experimental, localizado na Usina Central Olho D’água, município de 

Itambé-PE e instalados em casa-de-vegetação com a finalidade de manter os insetos 

vivos para a utilização nos bioensaios em laboratório. A linhagem utilizada foi B. 

bassiana URM4548 isolada originariamente de Diabrotica speciosa (German), na 

Argentina.  

Doses infectivas foram previamente determinadas a fim de serem empregadas  

nos bioensaios utilizando-se culturas fúngicas com 12 dias de crescimento, obtidas 

através da inoculação de 1 mL de suspensão fúngica na concentração 1,0 x 108 e 

espalhada uniformemente em placas de Petri  com BDA e mantidas em BOD durante 12 

dias. Após esse período de crescimento, foram colocados 20 cupins (quatro soldados e 

16 operários), proporção indicada por VASCONCELLOS (1999), em cada placa de 

Petri e manipulados a cada três, seis, nove, 12 e 15 minutos. Após cada tempo de 

contato foram retirados dois cupins/placa (um soldado e um operário) os quais foram 

colocados em tubo de ensaio contendo 2,0 mL solução Tween 80, para posterior 

quantificação dos conídios em Câmara de Neübauer, segundo ALVES e MORAES 

(1998). Foram realizadas cinco leituras de cada amostra e obtida a média. O resultado 

obtido foi dividido por dois e correspondeu à estimativa do número de conídios/inseto 

em relação a cada tempo específico de contato. As doses obtidas (Quadro 1) 
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correspondem ao potencial de inóculo/indivíduo, sendo, portanto, um número 

aproximado, já que muitos conídios podem ficar aderidos à superfície do inseto, 

segundo ALVES et al. (1998). 

O método de inoculação aplicado foi o “contato direto”, para o qual foram 

utilizadas duas das doses previamente determinadas. Foram utilizadas placas contendo 

cultura fúngica com 12 dias de crescimento em BDA, nas quais foram colocados 20 

cupins por placa (16 operários e quatro soldados) por três minutos (dose infectiva “A”) 

e 15 minutos (dose infectiva“B”). Os bioensaios para verificação da patogenicidade de 

B. bassiana sobre N. coxipoensis foram realizados utilizando-se como parcela 

experimental um recipiente de plástico transparente com 5,0 cm de diâmetro por 5,5 cm 

de altura, com fundo forrado com papel filtro, 20 g de fragmentos de ninho de 

cupinzeiro e cana de açúcar.  Em cada um desses recipientes foram colocados 20 cupins 

(operários e soldados, na proporção de 4:1 respectivamente) provenientes das colônias 

mantidas em casa de vegetação e após o contato direto dos mesmos com a cultura 

fúngica nos tempos correspondentes às doses previamente determinadas. Após a 

inoculação, os recipientes foram cobertos com tecido de algodão branco e mantidos em 

estufa incubadora, com temperatura e umidade relativa controlada. Para cada bioensaio 

foram utilizados 300 insetos, assim divididos: 100 para o controle, 100 para dose 3,75 x 

105 conídios/mL (Dose A) e 100 para a dose 3,4 x 106 conídios/mL (Dose B). O cálculo 

da mortalidade acumulada foi realizado utilizando-se os dados dos três bioensaios 

juntos. A avaliação foi efetuada a partir do segundo dia após a inoculação.  Os insetos 

mortos foram retirados, contados e mantidos em câmara úmida para comprovação da 

infecção pelo fungo através da esporulação sobre o cadáver e verificação da produção 

de conídios. O bioensaio foi realizado em triplicata e para avaliação dos resultados 
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foram obtidas as freqüências de mortes acumuladas, para o controle, dose A e dose B e 

analisados segundo ZAR (1999).  

Quadro 1. Doses infectivas de Beauveria bassiana  para  Nasutitermes  coxipoensis. 

Tempo de contato (minutos) Doses (conídio/mL) 

3 
3,75 x105

6 
5,00 x105

9 
1,50 x 106

12 
0,60 x 106

15 
3,40 x 106

 

A produção de conídios de B. bassiana sobre N. coxipoensis foi determinada 

utilizando-se insetos dos bioensaios, dez dias após a morte. Os conídios foram extraídos 

através da introdução de dois insetos (um operário e um soldado) separadamente em 

tubos de ensaio contendo 2,0 mL de solução Tween 80. Os tubos de ensaio foram 

submetidos a três minutos de agitação em Vortex, procedendo-se em seguida, a 

quantificação dos conídios através da Câmara de Neübauer utilizando-se o campo 

quatro de contagem, de acordo com ALVES e MORAES (1998). Foram utilizados 20 

insetos (10 soldados e 10 operários) para cada repetição, sendo o experimento realizado 

em triplicata. Os dados foram analisados através do programa SPSS (Statistical Package 

for the Social Scienses). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 mostram o percentual de mortalidade acumulada obtida nos 

bioensaios com Beauveria bassiana (URM4548), para cada avaliação no período de um 

a cinco dias, quando ocorreu 100% de mortalidade na presença do fungo e apenas 5,0% 
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no controle. Entre as doses testadas, o maior percentual de mortalidade para cada dia 

avaliado foi registrado quando se utilizou a dose 6,8 x 106 conídios/mL do que quando 

utilizou-se 3,75 x 105 conídios/mL. Destaca-se 100% de mortalidade no 4° dia quando 

foi utilizada a dose mais elevada. Resultados semelhantes foram obtidos por KRAMM e 

WEST (1982) ao utilizarem B. bassiana sobre Reticulitermes sp. em testes de 

laboratório, tendo os autores verificado 100% de mortalidade em cinco dias. 

Mortalidade de 87,5% no 5º dia após inoculação de B. bassiana sobre Nasutitermes sp. 

foi verificada por MALAGODI e VEIGA (1994). Na concentração 1 x 106 conídios/mL, 

o autor observou  no quinto dia após a inoculação, apenas 22,5% de mortalidade 

acumulada. Os resultados obtidos demonstraram que B. bassiana mostrou-se bastante 

virulento para Nasutitermes sp. A inoculação por contato mostrou-se eficiente para o 

desenvolvimento da doença sobre Nasutitermes sp. Observações de 100% de 

mortalidade de C. formosanus inoculados por contato com B. bassiana foram feitas por 

WRIGHT et al. (2003). Os resultados comprovam a patogenicidade de diferentes 

isolados de B. bassiana para diferentes espécies de cupins e, indicam, provavelmente, 

que a mortalidade em tempo mais rápido pode estar associada tanto às propriedades do 

isolado utilizado quanto ao método de inoculação. O contato direto com a cultura 

fúngica pode ter acelerado o processo infeccioso e, conseqüentemente, a mortalidade de 

toda a população avaliada. 

O  Quadro 2 apresenta a produção de conídios de B. bassiana sobre os cadáveres 

de N. coxipoensis e mostra que houve diferença significativa entre as doses testadas. 

Esses resultados mostram que, os cupins tratados com B. bassiana nas doses testadas, 

apresentaram alta esporulação do fungo sobre os cadáveres. A produção de conídios de 

B. bassiana sobre N. coxipoensis apresentou médias de 35,62 x 104 e 65,66 x 104 

conídios/mL, para as doses A e B, respectivamente. A diferença estatística significativa 
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verificada entre as doses indicou a dose B como mais eficiente para a esporulação do 

fungo sobre os cupins. MALAGODI e VEIGA (1994), quando estudaram a esporulação 

de M. anisopliae e B. bassiana sobre Nasutitermes sp., obtiveram bons resultados com 

alta produção de conídios sobre os insetos. Formação micelial entre o 2º e o 3º dias foi 

observada nos insetos tratados com B. bassiana. Crescimento micelial foi verificado 

emergindo inicialmente em torno das peças bucais, logo após, nas membranas 

intersegmentais e ao redor das patas. Eventualmente os cadáveres foram totalmente 

cobertos com micélio e conídios, evidenciando o potencial desse fungo sobre o cupim 

N. coxipoensis.  

 

CONCLUSÕES 
 
 B. bassiana apresentou alto potencial para ser utilizado no controle de N. 

coxipoensis devido à patogenicidade e virulência observadas nos experimentos de 

laboratório, bem como pela produção de conídios sobre os cadáveres dos cupins, 

indicando a necessidade da realização de testes de campo para aplicação do fungo em 

programas de controle biológico. 
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Quadro 2 – Produção de conídios de Beauveria bassiana (x 104)  isolados de 
Nasutitermes coxipoensis  em relação às doses testadas. 
 Doses (conídio/mL)  

Parâmetros Estatísticos 3,75 x 105 (Dose A) 3,4 x 106 (Dose B) Valor de p (1)

Mínimo 10,00 2,80  

Máximo 100,00 562,00  

Média 35,62 65,66 p = 0,034*  

Mediana 28,00 48,00  

Desvio padrão 23,19 96,33  

Coeficiente de variação 65,10 146,72  

(*) – Diferença significante ao nível de 5,0%. 

(1)- Teste t-Student com variâncias iguais(O logaritmo dos dados foi utilizado para a 

aplicação do teste estatístico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patogenicidade de Metarhizium anisopliae...                        ALBUQUERQUE, A.C        79 

 

0,3 1,0 3,3 5,0 5,08,7

59,0

85,7

100,0

87,3

98,3 98,7

19,0

100,0

0

20

40

60

80

100

120

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

P
er

ce
nt

ua
l d

e 
m

or
te

s 
ac

um
ul

ad
a

Testemunha

Dose A

Dose B

 

Figura 1 – Percentual de mortalidade acumulada de Nasutitermes coxipoensis 

inoculados com Beauveria bassiana nas doses A=3,75 x 105(conídio/mL) e B = 3,4 x 

106(conídio/mL) e tempo de  avaliação (dia). 
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Resumo 
 

 A compatibilidade do fungo Metarhizium anisopliae var. anisopliae (URM-

3185), reisolado de Nasutitermes coxipoensis (Holmgren) com os  inseticidas fipronil, 

imidaclopride e endosulfan, foi avaliada através dos parâmetros de germinação, 

esporulação e crescimento colonial. Cinco concentrações de cada produto (0,20µg/mL, 

0,50µg/mL, 1,00µg/mL, 2,00µg/mL e 5,00µg/mL) foram adicionadas ao meio de 

cultura (BDA), no qual o fungo foi inoculado.  Crescimento em BDA constituiu grupo 

controle. O percentual médio de germinação nos grupos tratados com fipronil decresceu 

com o aumento da concentração; oscilou entre os grupos tratados com imidaclopride e 

foi mais elevado no grupo controle do que nos demais tratados com endosulfan. A 

esporulação nos tratamentos com fipronil aos 15 dias, decresceu com o aumento das 

concentrações e foi irregular nos tratamentos com imidaclopride e endosulfan. O 

diâmetro das colônias aos 15 dias foi semelhante entre todos os tratamentos submetidos 

ao fipronil e ao imidaclopride; o endosulfan causou pouca redução. Os valores médios 

de esporulação e crescimento colonial foram submetidos a um modelo matemático para 

determinar a compatibilidade dos produtos com o fungo. O inseticida fipronil foi 

compatível com M. anisopliae nas concentrações mais baixas e incompatível nas 

concentrações mais altas. Os produtos imidaclopride e endosulfan foram compatíveis 

com o fungo em todas as concentrações testadas. 

Termos para indexação: fipronil, imidaclopride, endosulfan, fungo entomopatogênico. 
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Abstract 
 

The compatibility of Metarhizium anisopliae var. anisopliae(URM-3185) 

reisolated from Nasutitermes coxipoensis (Holmgren) with the insecticides fipronil, 

imidacloprid and endosulfan was evaluated through the parameters of germination, 

sporulation and colonial growth. Five concentrations of each product (0,20µg/mL, 

0,50µg/mL, 1,00µg/mL, 2,00µg/mL and 5,00µg/mL) were added to the culture medium 

(PDA), where the fungus was inoculated. Growth on PDA constituted control group. 

The average percentage of germination in the groups treated with fipronil decreased 

with the increase of concentration; it wobbled among the groups treated with 

imidacloprid, and it was higher in the control group than in the other ones treated with 

endosulfan. The sporulation in the treatments with fipronil at 15 days, decreased with 

the increase of concentrations; it was irregular on the treatments with imidacloprid and 

endosulfan. The colony diameter at 15 days was similar among all with fipronil and 

imidacloprid; the endosulfan caused little reduction. The sporulation and colonial 

growth average values were submitted to a mathemathical model to determine the 

compatibility of the products with the fungus. The insecticide fipronil was compatible 

with M. anisopliae at the lowest concentrations and incompatible at the highest 

concentrations. The products imidacloprid and endosulfan were compatible with the 

fungus at all the tested concentrations. 

Index terms: fipronil, imidacloprid, endosulfan, entomopathogenic fungus. 
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Introdução 

 

O controle biológico é reconhecido como um fenômeno natural no ecossistema, 

que provavelmente existe desde o surgimento da vida. No entanto, apenas recentemente 

os pesquisadores atentaram para o uso deste fenômeno em benefício do equilíbrio 

natural das populações no controle de pragas. Os fungos foram os primeiros patógenos 

de insetos a serem utilizados no controle microbiano, devido à diversidade genética, às 

facilidades de serem produzidos em massa, à capacidade reprodutiva tanto natural 

quanto em cultivo, especificidade de hospedeiro, e à capacidade de serem inócuos aos 

humanos e animais domésticos (Kendrick, 1992; Alves, 1998; Almeida & Batista Filho, 

2001; Faria & Magalhães, 2001). O controle de térmitas difere fundamentalmente do de 

outros insetos, por conta destes serem insetos sociais. Dentre os fatores que favorecem a 

aplicação de patógenos em insetos sociais está o contato direto entre os indivíduos de 

uma colônia que, junto com a trofolaxia, facilita a disseminação dos patógenos dentro 

do termiteiro. Além disso, a temperatura e a umidade do ambiente interno do ninho são 

mantidas constantes e altas o suficiente para favorecer o crescimento dos fungos 

(Mendonça et al., 1996; Martius, 1998; Pereira et al., 1998). Ainda assim, é necessário 

utilizar uma grande quantidade de conídios devido à capacidade de assepsia dos cupins, 

que retiram os esporos rapidamente da cutícula e diminuem as chances de germinação e 

penetração do fungo (Neves & Alves, 1999; Pachamuthu & Kamble, 2000; Milner, 

2003). 

 A compatibilidade de fungos entomopatogênicos com inseticidas químicos é um 

fator que pode interferir no sucesso do controle microbiano. Sob doses subletais os 
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pesticidas podem atuar de maneira positiva em combinação com os entomopatógenos 

interagindo com estes, causando ou ativando doenças infecciosas por estresse, ou 

tornando os insetos mais susceptíveis à ação das toxinas microbianas (Batista Filho et 

al., 2001). Estudos de compatibilidade são, em geral desenvolvidos em laboratório, com 

a exposição dos entomopatógenos em concentrações conhecidas dos diversos produtos a 

serem testados (Mohamed et al., 1987; Pereira et al., 1998; Cavalcanti et al., 2002; 

Mourão et al. 2003). Loureiro et al. (2002), observaram que os produtos tiofanato 

metílico, cartape, paratiom metílico, tebuconazole, tetraconazole, metalaxil e 

mancozebe impediram tanto a produção de conídios quanto o crescimento das colônias 

de M. anisopliae. Por outro lado, estudos demonstram a possibilidade de associação de 

alguns produtos aos fungos entomopatogênicos, como imidaclopride, fipronil e 

tiametoxam (Neves & Alves, 1999; Furlong & Groden, 2001; Loureiro et al., 2002), 

chlorpyrifos, cyfluthrin e propetamphos (Pachamuthu & Kamble, 2000), carbendazim, 

kresoxym-metil e nuarimol (Latteur & Jansen, 2002), methomyl (Maniania et al., 2002), 

endosulfan (Mourão et al., 2003). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 

compatibilidade dos inseticidas fipronil, imidaclopride e endosulfan com Metarhizium 

anisopliae var. anisopliae isolado de  Nasutitermes coxipoensis (Holmgren) (Isoptera: 

Termitidae) a partir dos parâmetros de germinação, esporulação e crescimento colonial.  
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Material e Métodos 
 

 
Foram utilizados os produtos fipronil, imidaclopride e endosulfan, 

recomendados para a cultura da cana-de-açúcar para o controle do cupim. Para os 

experimentos em laboratório foram feitas diluições a partir das dosagens indicadas pelos 

fabricantes e recomendadas para o campo, até atingir as concentrações 0,20µg, 0,50µg, 

1,00µg, 2,00µg e 5,00µg/mL do ingrediente ativo. 

Linhagem fúngica utilizada 

M. anisopliae var. anisopliae (URM-3185) isolada originariamente de 

Mahanarva posticata, no estado de Alagoas, Brasil. Esta linhagem foi inoculada em N. 

coxipoensis e o material fúngico foi reisolado dos cupins e semeado em batata-dextrose-

ágar (BDA - Oxoid). 

 

Percentual de germinação 

Discos de 5mm de diâmetro foram retirados da cultura fúngica com 12 dias de 

crescimento e transferidos para tubo de ensaio contendo 10 mL de uma solução de 

0,05% de “Tween” 80.  O número de conídios foi determinado em câmara de Neübauer. 

Da suspensão final, 0,1mL foi espalhado com o auxílio da alça de Drigalsky, por toda 

superfície da placa de Petri contendo BDA e BDA associado às cinco concentrações de 

cada inseticida utilizado. As placas foram mantidas à temperatura ambiente. O 

percentual de germinação dos conídios foi determinado contando-se 500 conídios por 

placa a partir das 16 horas após semeadura e os valores foram submetidos à fórmula:  

G  =  n x 100 = % de germinação 

500 
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Onde “n” equivale ao número de conídios germinados segundo o protocolo de Alves & 

Pereira (1998).  

Determinação da esporulação 

Das colônias fúngicas com 12 dias em BDA, foram retirados discos com 5mm 

de diâmetro e transferidos para tubos de ensaio contendo 10 mL de “Tween” 80. O 

número de conídios foi determinado em câmara de Neübauer. A suspensão foi diluída 

até atingir 102 conídios/mL. Desta suspensão final, 0,1mL foi retirado e  espalhado com  

alça de Drigalsky, por toda superfície da placa de Petri contendo BDA e BDA associado 

às cinco concentrações de cada inseticida utilizado. As placas foram mantidas à 

temperatura ambiente. Aos 15 dias foram adicionados às placas 5mL de solução de 

etanol a 75% para matar e secar os conídios. Posteriormente as placas foram lavadas dez 

vezes com 9,5 mL de solução de “Tween” 80. O material das lavagens foi colocado em 

Erlenmeyer de 125 mL, submetidos à agitação e quantificado em câmara de Neübauer. 

Mensuração do crescimento colonial 

Foram retirados discos com 5mm de diâmetro das colônias do fungo reisolado 

de N. coxipoensis e crescidas por 12 dias em BDA. Os discos foram colocados no centro 

de placas de Petri com BDA e BDA associado aos diferentes inseticidas nas cinco 

concentrações e incubado à temperatura ambiente. As medidas do diâmetro das colônias 

fúngicas foram determinadas 15 dias após a inoculação. As avaliações dos parâmetros 

de germinação, esporulação e crescimento colonial foram feitas em triplicata para cada 

tratamento. 
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Compatibilidade de Metarhizium. anisopliae var. anisopliae com inseticidas 

químicos 

Para determinar a compatibilidade dos inseticidas com o fungo, os valores 

médios em porcentagem de esporulação e crescimento micelial das colônias do fungo, 

crescidas em meio de cultura associado aos produtos, foram submetidas ao seguinte 

modelo (ALVES et al., 1998):   T =  20 [CV] + 80 [ESP] , 

                           100 

onde T é o valor corrigido do crescimento vegetativo (CV) e esporulação (ESP) para 

classificação do produto; CV é a porcentagem de crescimento vegetativo e ESP a 

porcentagem de esporulação, ambos com relação à testemunha. Os valores de T para a 

classificação do efeito dos produtos químicos sobre o fungo foram definidos como 

muito tóxico (MT: 0 a 30), tóxico (T: 31-45), moderadamente tóxico (MT: 46 - 60) e 

compatível (C: acima de 60) segundo Alves et al. (1998). 

Análises estatísticas   

Os dados foram analisados através da estatística descritiva utilizando-se os testes 

F através da técnica ANOVA para um fator ou o teste de Kruskal-Wallis e ANOVA 

para dois fatores com interação. No caso de diferenças significantivas pelo teste F foram 

obtidas comparações pareadas do teste de Tukey no caso da ANOVA para medidas 

independentes ou Kruskal-Wallis. 

Resultados e Discussão 
Percentual de germinação 

As médias do percentual de germinação de M. anisopliae var. anisopliae 

reisolado de N. coxipoensis, associado aos inseticidas fipronil, imidaclopride e 

ensosulfan em diferentes concentrações estão apresentadas na Tabela 1. O valor médio 

do percentual de germinação de M. anisopliae var. anisopliae  em BDA associado ao 

fipronil reduziu com o aumento da concentração, exceto entre as concentrações 1,00 

µg/mL e 2,00 µg/mL. Através da ANOVA comprovou-se diferença significativa entre, 
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pelos menos, um dos grupos (p = 0,001) e através do teste de comparações pareadas de 

Tukey comprovou-se diferença significativa entre o controle com cada uma das 

concentrações: 1,00 µg/mL, 2,00 µg/mL e 5,00 µg/mL e da concentração de 0,20 

µg/mL com cada uma das concentrações 1,00 µg/mL e 5,00 µg/mL. Esses resultados 

estão de acordo com os de Neves & Alves (1999), que relataram a ação inibitória do 

fipronil sobre M. anisopliae em testes de campo. Para os tratamentos associados ao 

inseticida imidaclopride, o percentual médio de germinação oscilou entre as 

concentrações, variando de 7,93 (na concentração de 5,00 µg/mL) até o valor 24,20 (no 

controle); entretanto, o teste F (ANOVA) para um fator não revelou diferença 

significativa entre as seis concentrações (p > 0,05). Resultados semelhantes foram 

obtidos quando NEVES et al. (2001) estudaram o efeito do imidaclopride sobre M. 

anisopliae e verificaram que o produto não afetou a germinação dos conídios deste 

fungo, o que indica a possibilidade da utilização conjunta do controle biológico e 

químico nas dosagens adequadas. Com relação ao inseticida endosulfan, o valor médio 

do percentual de germinação de M. anisopliae var. anisopliae foi mais elevado no grupo 

controle do que nas outras concentrações. Através do teste de Kruskal-Wallis, foram 

comprovadas diferenças significativas entre o controle e cada uma das concentrações, 

indicando um efeito inibitório do produto sobre a germinação de M. anisopliae var. 

anisopliae.  

Esporulação 
 As médias da esporulação de M. anisopliae var. anisopliae  associado aos 

inseticidas fipronil, imidaclopride e endosulfan estão discriminadas na Tabela 2. Aos 15 

dias, os tratamentos submetidos às concentrações de 2,00µg/mL e 5,00µg/mL de 

fipronil, apresentaram esporulação inferior aos demais tratamentos, indicando o efeito 

inibitório deste produto sobre M. anisopliae, nas concentrações mais elevadas. Foram 

observadas diferenças significativas entre o controle e a concentração 0,20 µg/mL, com 
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cada uma das outras concentrações, exceto entre o controle e 0,20 µg/mL e 1,00 µg/mL; 

entre a concentração de 0,50 µg/mL com 2,00 µg/mL e 5,00 µg/mL e entre 1,00 µg/mL 

com 2,00 µg/mL e 5,00 µg/mL. Estes resultados diferem dos obtidos por Batista Filho 

et al. (2001), que afirmaram que este inseticida não afetava a produção de conídios de 

M. anisopliae. Roberts & Campbell (1977) discutem essas diferenças entre os resultados 

obtidos por autores diversos, considerando que a suscetibilidade dos fungos 

entomopatogênicos aos produtos químicos varia amplamente entre os inseticidas e os 

isolados dos fungos. A produção de esporos foi bem mais elevada com o imidaclopride 

e com o endosulfan do que com o fipronil, apresentando-se, entretanto, bastante 

irregular. Neves & Alves (1999) relataram a conidiogênese irregular de M. anisopliae 

associado ao tratamento com imidaclopride, porém maior em relação ao fungo não 

tratado, e em relação ao fipronil. Por outro lado, Loureiro et al. (2002) verificaram a 

redução da produção de conídios de M. anisopliae quando submetidos a imidaclopride e 

Batista Filho et al., (2001), afirmaram não haver interferência do produto sobre a 

produção de conídios do fungo.  

Para os tratamentos com endosulfan, a esporulação apresentou-se bastante 

irregular entre as diferentes concentrações utilizadas, assim como ocorreu para o 

imidaclopride, e superiores aos obtidos com o fipronil. A Tabela 2 mostra que na 

concentração de 2,00 µg/mL ocorreu um aumento significativo na esporulação. Moino 

Jr. & Alves (1998) levantaram a hipótese de que os mecanismos de resistência do 

microrganismo podem levá-lo a metabolizar os princípios tóxicos do ingrediente ativo, 

utilizando as moléculas resultantes desse processo como nutrientes secundários, 

promovendo seu crescimento vegetativo e a conidiogênese. Além disso, ainda existe a 

possibilidade do fungo utilizar todo o seu esforço reprodutivo quando na presença de 
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um princípio tóxico que altera o seu ambiente, e prejudica o seu desenvolvimento, 

resultando assim, em maior crescimento vegetativo e conidiogênese.  

Crescimento colonial  
 
O crescimento de M. anisopliae associado ao fipronil não apresentou diferenças 

significativas entre as concentrações utilizadas e o controle (p = 0,106), indicando que o 

produto não exerceu efeito sobre o crescimento vegetativo do fungo. Entretanto, Batista 

Filho et al. (2001) observaram inibição no crescimento das colônias submetidas ao 

fipronil, sob baixas concentrações. Para com imidaclopride os valores médios oscilaram 

entre as concentrações e o controle. Estes resultados indicaram que o produto não afetou 

o crescimento vegetativo do fungo. Resultados semelhantes foram obtidos por Batista 

Filho et al. (2001) e Loureiro et al. (2002), ao analisarem o crescimento vegetativo de 

M. anisopliae em BDA associado ao imidaclopride, quando verificaram aumento 

considerável deste crescimento, em todas as concentrações comparadas à testemunha. 

Com relação aos tratamentos submetidos ao endosulfan, o crescimento, em média, 

diminuiu com o aumento da concentração do produto; entretanto, diferenças 

significativas foram observadas apenas entre o controle e as concentrações. As colônias 

submetidas ao tratamento de 5,00µg/mL de endosulfan apresentaram menor diâmetro, 

indicando o efeito inibitório deste produto sobre o crescimento vegetativo de M. 

anisopliae (Tabela 3). Batista Filho et al. (2001) afirmaram que endosulfan reduziu o 

crescimento micelial do mesmo fungo quando aplicado nas concentrações mais altas. 

 

Determinação da compatibilidade 
  
 Os produtos fipronil, imidaclopride e endosulfan foram classificados em relação 

à sua compatibilidade com M. anisopliae var. anisopliae. Os valores de “T”,bem como 

a classificação do produto para cada uma das concentrações utilizadas, estão 
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demonstrados na Tabela 4. O inseticida fipronil foi compatível nas concentrações 

0,20µg/mL e 1,00µg/mL, moderadamente tóxico na concentração 0,50µg/mL e tóxico 

nas concentrações 2,00µg/mL e 5,00µg/mL. A oscilação dos valores “T” entre as três 

menores concentrações reflete a conidiogênese irregular, porém mesmo sendo 

classificado como moderadamente tóxico na concentração 0,50µg/mL, o valor de “T” 

foi próximo do considerado compatível. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Batista Filho et al. (2001), que classificaram fipronil como moderadamente tóxico para 

M. anisopliae sob baixas concentrações e incompatível sob altas concentrações. No 

entanto, as concentrações utilizadas por cada autor foram diferentes. O produto 

imidaclopride foi classificado como compatível com M. anisopliae var. anisopliae em 

todas as concentrações utilizadas, havendo uma pequena oscilação entre os valores de 

“T”. Estes resultados concordam com os obtidos por Loureiro et al. (2002). Endosulfan 

foi classificado como compatível com o fungo em todas as concentrações, divergindo 

dos resultados obtidos por Batista Filho et al. (2001), os quais classificaram o produto 

como incompatível. Por outro lado, a compatibilidade verificada entre o produto 

imidaclopride e M. anisopliae (Tabela 4), corroboram com os resultados obtidos por 

Loureiro et al. (2002), que verificaram que esse produto não afetou os parâmetros 

biológicos estudados. Por outro lado, segundo Alves et al.(1998), a alta toxicidade de 

um produto  in vitro nem sempre sugere alta toxicidade no campo, mas indica apenas a 

possibilidade da ocorrência de danos na natureza do patógeno. Os autores discutem que 

o maior problema neste tipo de estudo está relacionado à falta de padronização nas 

condições dos testes, os quais muitas vezes não permitem a comparação efetiva entre os 

produtos. A variação nos resultados obtidos por cada autor se deve, possivelmente, às 

diferenças entre as concentrações dos produtos, ao potencial genético das diferentes 
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linhagens fúngicas utilizadas e à falta de padronização na metodologia aplicada, o que 

dificulta a comparação entre os resultados.  

 

Conclusões 

O produto fipronil foi considerado compatível com M. anisopliae var. anisopliae 

nas concentrações 0,20µg/mL, 0,50µg/mL e 1,00µg/mL, e incompatível nas 

concentrações 2,00µg/mL e 5,00µg/mL. 

 Os produtos imidaclopride e endosulfan foram compatíveis com esse fungo nas 

cinco concentrações utilizadas, não tendo afetado os parâmetros de germinação, 

esporulação e crescimento colonial. 
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Tabela 1. Médias do percentual de germinação dos conídios de Metarhizium anisopliae  

var. anisopliae associado a inseticidas sob diferentes concentrações. 

  
Concentração (µg/mL) 

 

Inseticida Estatísticas Controle 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 Valor p 

Média  24,20 (A) 15,60(AC) 11,20(AB) 4,07 (B) 4,67 (BC) 3,47 (B) p (2) =0,001* 

Desvio padrão    5,57   7,62   6,44 1,97 0,70 2,04  

 

Fipronil 

CV (1) (%)  23,04 48,87 57,48 48,52 15,02 58,93  

         

Média  24,20 12,13 18,40 17,07 21,33 7,93 p (2) = 0,200 

Desvio padrão   5,57   2,91   8,43 11,12 11,45   3,59  

 

Imidaclopride 

CV(1) (%)  23,04 36,74   45,82   65,15   53,66   29,55  

         

Média 24,20 (A) 5,47 (B) 4,73 (B) 5,20 (B) 3,13 (B) 3,20 (B) p (3)=0,025* 

Desvio padrão   5,57   1,62   1,50 1,20 0,23 0,35  

 

Endosulfan 

CV (1) (%) 23,04 29,57 31,71 23,08 7,37 10,83  

(*) - Diferença significante ao nível de 5,0%. 

(1) - CV - coeficiente de variação; 

(2) - Através da ANOVA. Letras distintas entre parêntesis indicam diferença 

significativa entre as médias correspondentes através dos testes de comparações 

pareadas de Tukey quando foi utilizada ANOVA ou testes de comparações de Kruskal-

Wallis quando foi utilizado o referido teste. 

(3) - Através do teste de Kruskal-Wallis. 
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Tabela 2. Médias da esporulação (x 105) de Metarhizium anisopliae  var. anisopliae 

associado a inseticidas sob diferentes concentrações, 15 dias após a inoculação. 

  Concentração (µg/mL)  

Inseticida Estatísticas Controle 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 Valor p (1)

Fipronil Média 32,00 (a) 3,33 (be) 5,00(bcd) 6,00 (ad) 3,67 (de) 2,00 (e) p (2) =0,028 * 

 Desvio padrão 0,28 0,10 0,13 0,42 0,13 0,13  

 CV (1) (%) 4,32 1,73 2,02 6,84 2,14 2,02  

Imidaclopride Média 684,67(a) 153,33 176,67 360,00 176,67 410,00 p (2) = 0,052 

 Desvio 

padrão 

0,28 0,35 0,29 0,26 0,12 0,19  

 CV (1) (%) 4,32 5,38 4,59 4,10 1,81 3,04  

Endosulfan Média 684,67 352,00 508,00 454,00 845,20 372,00 p (3) = 0,249 

 Desvio padrão 3,06 0,20 0,65 0,05 0,74 0,38  

 CV (1) (%) 67,54 3,80 12,57 1,01 16,01 8,76  

         

(*) - Diferença significativa ao nível de 5,0%. 

(1) CV - coeficiente de variação; 

(2) Através do teste de Kruskal-Wallis; 

(3) Através da ANOVA. Letras distintas entre parêntesis indicam diferença significante 

entre as médias correspondentes através dos testes de comparações pareadas de Tukey 

quando foi utilizada ANOVA ou testes de comparações de Kruskal-Wallis quando foi 

utilizado o referido teste. 
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Tabela 3 – Crescimento colonial (diâmetro em cm) de Metarhizium anisopliae var. 

anisopliae em meio BDA associado aos inseticidas fipronil, imidaclopride e endosulfan 

sob diferentes concentrações, 15 dias após inoculação. 

Concentração (µg/mL) Valor p Inseticidas/ 

Estatísticas Controle 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00  

Fipronil         

Média 6,45 6,02(A) 6,23(A) 6,13(A) 5,87(A) 6,23(A) p (1) = 0,106 

DP(2) 0,28 0,10 0,13 0,42 0,13 0,13  

CV(3) (%) 4,32 1,73 2,02 6,84 2,14 2,02  

        

Imidaclopri
de 

       

Média 6,45 6,53(A) 6,38(A) 6,45(A) 6,37(A) 6,22(A) p (1) = 0,762 

DP(2) 6,45 6,53 6,38 6,45 6,37 6,22  

CV(3) (%)  4,32 5,38 4,59 4,10 1,81 3,04  

        

Endosulfan        

Média 6,45(a) 5,32(bB) 5,20(bB) 4,95(bB) 4,60(bB) 4,28(bB) p (1)  < 0,001* 

DP (2) 3,06 0,20 0,65 0,05 0,74 0,38  

C.V (3) (%) 15 67,54 3,80 12,57 1,01 16,01  

        

Valor de p p (1) =1,000 p (1)  =0,002* p (1)  =0,027* p (1)  =0,002* p (1)  =0,007* p (1)  < 0,001*  

(*) – Diferença significante ao nível de 5%.  

(1) – Através da ANOVA com um fator. 

(2) – DP - desvio padrão.   (3) – CV - coeficiente de variação.  
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Tabela 4 - Classificação dos inseticidas com relação à compatibilidade com 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae isolado de Nasutitermes coxipoensis.  

Fipronil Imidaclopride Endosulfan  

Concentração T Classificação T Classificação T Classificação

0,20 µg 63,32 C 104,75 C 160,56 C 

0,50 µg 55,84 MT 107,87 C 191,63 C 

1,00 µg 60,84 C 154,83 C 187,86 C 

2,00 µg 42,59 I 116,69 C 230,89 C 

5,00 µg 31,45 I 137,74 C 171,21 C 

 

C = Compatível; 

MT = Moderadamente Tóxico; 

I = Incompatível. 
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5. CONCLUSÕES GERAIS: 

 

A pesquisa mostrou que o método de inoculação por contato direto dos insetos 

com a cultura fúngica foi eficiente, tendo ocasionado 100% de mortalidade nas doses 

testadas, o que comprovou a patogenicidade e a virulência de M. anisopliae var. 

anisopliae e B. bassiana para N. coxipoensis, enquanto que M. flavoviride var. 

flavoviride, apesar de sido patogênico, mostrou-se menos virultento em condições de 

laboratório. A produção de conídios de M. anisopliae var. anisopliae  sobre os insetos 

mortos confirmou o potencial deste fungo como biocontrolador, garantindo a 

manutenção do inóculo no ambiente por maior período de tempo. 

O produto fipronil foi considerado compatível com M. anisopliae var. anisopliae 

nas concentrações 0,20µg, 0,50µg e 1,00µg, e incompatível nas concentrações 2,00µg e 

5,00µg, enquanto que imidaclopride e endosulfan foram compatíveis com esse fungo 

nas cinco concentrações utilizadas, não tendo afetado os parâmetros de germinação, 

esporulação e crescimento colonial, o que indica a possibilidade de associação entre o 

controle químico, em baixas dosagens, com o controle biológico com fungos 

entomopatogênicos. 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS BIOENSAIOS - 
MODELO UTILIZADO PARA OS TRÊS FUNGOS 

I BIOENSAIO COM  Metarhizium  anisopliae SOBRE Nasutitermes  coxipoensis 
DATA DA INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO: 

1ª Avaliação  - Data: 
Mortalidade diária de Nasutitermes  coxipoensis inoculados com 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae . 
 TRATAMENTOS 
 TESTEMUNHA DOSE    A DOSE  B 

REPETIÇÕES S O T S O T S O T 
1          
2          
3          
4          
5          

TOTAIS          
2ª Avaliação - Data 

Mortalidade diária de Nasutitermes  coxipoensis inoculados com 
Metarhizium anisopliae var. anisopliae . 

 TRATAMENTOS 
 TESTEMUNHA DOSE   A DOSE  B 

REPETIÇÕES S O T S O T S O T 
1          
2          
3          
4          
5          

TOTAIS          
3ª Avaliação - Data 

Mortalidade diária de Nasutitermes  coxipoensis inoculados com 
Metarhizium anisopliae var. anisopliae . 

 TRATAMENTOS 
 TESTEMUNHA DOSE   A DOSE  B 

REPETIÇÕES S O T S O T S O T 
1          
2          
3          
4          
5          

TOTAIS          
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TABELA PARA ANOTAÇÃO DA MORTALIDADE TOTAL  DOS BIOENSAIOS 

MODELO PADRÃO PARA OS TRÊS FUNGOS 

 
Tabela  - Mortalidade de soldados e operárias de Nasutitermes coxipoensis  inoculados 

com  

                   Metarhizium anisopliae var. anisopliae (Bioensaio  Nº    )  Data: 

 Testemunha DOSE   A DOSE  B

Dias nº de cupins  mortos 
 S              O         Total 

nº de cupins mortos
   S           O        Total 

nº de cupins  mortos 
  S            O         Total   

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

Total          
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TABELA PADRÃO PARA ANOTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONÍDIOS 

 
Tabela  - Produção de conídios de Metarhizium anisopliae var. anisopliae sobre 
                cadáveres de cupins  Nasutitermes coxipoensis em duas doses, dez dias após a 
                morte (Bioensaio  nº   ) 
 Doses infectivas utilizadas no bioensaio 

Repetições DOSE  A DOSE   B 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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