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RESUMO 

Viabilização do uso de Bt para o manejo do HLB dos citros via redução da população de 

Diaphorina citri 

A citricultura se destaca como uma das mais importantes atividades do 

agronegócio brasileiro, sendo o estado de São Paulo o principal produtor mundial 

de laranja e o maior exportador de suco concentrado e congelado. O psilídeo dos 

citros (Diaphorina citri) tornou-se nos últimos anos um dos mais importantes 

vetores na cultura, devido à transmissão de ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ e 

‘Ca. L. americanus’, bactérias associadas ao huanglongbing (HLB), principal 

doença da citricultura atual. Uma vez que não há variedades comerciais de citros 

resistentes ao HLB, seu manejo é baseado no uso de mudas sadias, erradicação de 

plantas infectadas e pelo controle químico do vetor. No entanto, o custo elevado e 

os significativos danos ambientais causados pelos inseticidas químicos, associados 

à possibilidade da seleção de populações de psilídeos resistentes a esses produtos, 

têm levado à busca por estratégias alternativas de manejo do vetor do HLB que 

sejam mais adequadas e sustentáveis. Nosso grupo tem tentado contribuir nesse 

sentido, com a prospecção e caracterização de estirpes de Bacillus thuringiensis 

(Bt) patogênicos ao psilídeo. Sendo assim, os objetivos deste estudo foram: (a) 

Confirmar a capacidade endofítica e a patogenicidade de estirpes de Bt em seedlings 

e mudas de citros com diferentes combinações de copa/porta-enxerto; (b) 

Determinar a concentração letal (CL50) necessária para ocasionar mortalidade em 

populações de D. citri; (c) Estudar a interação entre toxinas Cry e receptores de 

membrana do intestino de ninfas e (d) Avaliar a compatibilidade das estirpes 

selecionadas com agrotóxicos comumente utilizados na citricultura. Os bioensaios 

realizados com seedlings e mudas de citros demonstraram que as estirpes de Bt 

(Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10, Cry11, S1302, S1450 e S1989) translocaram 

endofiticamente nas plantas, mantendo sua viabilidade e, em sua maioria, o 

potencial patogênico para ninfas de D. citri. Para seedlings, os valores de 

mortalidade passaram de 80% para as estirpes S1302 e S1450. Foram observados 

esporos e células vegetativas de B. thuringiensis subsp. kurstaki expressando green 

fluorescent protein (Btk::GFP), visualizados por microscopia de fluorescência, 

aderidos  principalmente aos elementos de vasos e no xilema, obtidas de amostras 

seccionadas transversal e longitudinalmente, de caule e raiz de seedlings e mudas 

de laranjeira Pera. A CL50 e CL80 para a estirpe S1302 foi de 4,92 × 104 esporos/mL 

e 6,63 × 107 esporos/mL, respectivamente. Já para a estirpe S1450, 50% de 

mortalidade das ninfas testadas foi estimada em 2,19 × 104 esporos/mL, e a CL80 foi 

de 6,18 × 108 esporos/mL, quando utilizadas suspensões de esporos da bactéria 

diretamente no substrato de seedlings de laranjeira Pera. Os ensaios de ligação 

demonstraram que todas as toxinas Cry presentes nas estirpes S1302, S1450 e 

S1989 (Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11) interagiram 

com os receptores de membrana intestinal, brush border membrane vesicles 

(BBMV’s), obtidos de ninfas de D. citri. Ensaios in vivo evidenciaram que as 

estirpes S1302 e S1450 mostraram-se compatíveis com todos os agrotóxicos 

comumente utilizados na citricultura, ainda que os produtos à base de cobre e o 

inseticida Dimetoato tenham sido deletérios em aplicações diretas na bactéria in 
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vitro. Esses dados evidenciam a possibildade do uso de Bt como bioinseticida no 

manejo integrado do HLB. 

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis; Candidatus Liberibacter asiaticus; Citrus 

sp; Vesículas da borda escovada da membrana apical de células do 

intestino; Psilídeo dos citros 
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ABSTRACT 

Feasibility of the Bt use for reduction of Diaphorina citri population 

and improved citrus HLB management 

Citriculture is one the most important activities of Brazilian agribusiness, 

and the State of São Paulo being the world's leading orange producer and the largest 

juice exporter. Asian citrus psyllid – ACP (Diaphorina citri) has become one of the 

most important vectors in the citriculture in recent years, due to the transmission of 

‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ and ‘Ca. L. americanus’, bacteria associated 

with huanglongbing (HLB), the main citrus disease worldwide. Nowadays there are 

no commercial citrus varieties resistant to HLB, and its management is based on 

the use of healthy nursery citrus trees, eradication of symptomatic planst from the 

orchards, and vector chemical control. However, excessive cost and environmental 

damage due to application of chemical insecticides associated with the possibility 

of selection of ACP resistant populations, have led researchers to persue alternative 

strategies for the management of HLB. Our group has contributed with the 

screening of Bacillus thuringiensis (Bt) strains with potential against ACP. 

Therefore, our objectives were: (a) to confirm Bt endophytic translocation in citrus 

seedlings and nursery trees with different scion-rootstock combinations and to 

evaluate their pathogenicity against D. citri; (b) to estimate the lethal concentration 

(LC50 and LC80) to D. citri nymphs; (c) to study the interaction between Cry toxins 

and brush border membrane vesicle (BBMV) of the midgut D. citri nymphs, and 

(d) to evaluate the compatibility of pesticides with the selected Bt strains. The 

bioassays with citrus seedlings and nursery trees demonstrated that the Bt strains 

(Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10, Cry11, S1302, S1450 and S1989) translocated 

from roots to young leaves, maintaining their viability and pathogenicity against D. 

citri nymphs. For the seedlings, we found mortality values up to 80% for strains 

S1302 and S1450. Btk::GFP spores and vegetative cells were visualized by 

fluorescence microscopy in citrus seedlings and nursery trees adhered mainly to 

vessels and xylem, from roots to stems, in cross-section analyses. LC50 and LC80 

for strain S1302 were 4.92 × 104 spores/mL and 6.63 × 107 spores/mL, respectively. 

For strain S1450, 50% mortality of nymphs tested was estimated at 2.19 × 104 

spores/mL, and LC80 was 6.18 × 108 spores/mL, when bacterial spore suspensions 

were applied to citrus seedlings. Binding assays demonstrated that all Cry toxins 

present in strains S1302, S1450 and S1989 (Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, 

Cry2Ab2, Cry1B and Cry11) interacted with the BBMV obtained from D. citri 

nymphs. In vivo assays showed that strains S1302 and S1450 were compatible with 

all pesticides commonly used in citrus orchards, althoug copper-based pesticides 

and dimethoate insecticide were incompatible in vitro with Bt strains. Our results 

demonstrate the potential of using Bt as systemic bioinsecticide in the future in HLB 

management. 

Keywords: Bacillus thuringiensis; Candidatus Liberibacter asiaticus; Citrus; Brush 

border membrane vesicle; Asian Citrus Psyllid 
  



13 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Sintomas de HLB em plantas cítricas. (A) Presença de fluxos de ramos amarelados e setorizados na 

copa da planta. (B) Folha com mosqueamento e espessamento de nervura. (C) Fruto com coloração 

desuniforme. (D) Sementes normais e abortadas. (E) Fruto assimétrico com espessamento e distorção 

da columela central. (F) Queda de folhas e frutos. Imagens: A, B, D, E e F (Fundecitrus); C (Freitas-

Astúa, J.) ............................................................................................................... ................................ 25 

Figura 2. Diaphorina citri. (A) Ovos em brotação de planta cítrica; (B) Ninfas de 1º a 5º instar; (C) Adulto se 

alimentando em murta. Imagens: A: Cunha, T.; B e C: Fundecitrus. .................................................... 26 

Figura 3. Modo de ação de toxinas Cry (cristal) produzidas durante a fase de esporulação do Bt no intestino de 

insetos na fase imatura. Fonte: Jurat-Fuentes & Jacksony (2013). ........................................................ 32 

Figura 4. (A) Ninfas de D. citri (3º instar) em ramos de murta; (B) Transferência de ninfas para brotações de 

seedlings de laranjeira ‘Pera’; (C) Ninfas transferidas em brotações de citros; (D) Ninfas se alimentando 

nas brotações com presença de honeydew (aumento de 10 ×). .............................................................. 46 

Figura 5. Montagem do bioensaio 5. (A) Confinamento, em voil, de fêmeas de D. citri copuladas em brotações de 

seedlings e mudas de citros com diferentes combinações copa/porta-enxerto; (B) A seta indica a fêmea 

ovipositando na brotação; (C) Confirmação da presença de ovos após o período de aproximadamente 

24 horas. ................................................................................................................................................ 47 

Figura 6. Colônias de B. thuringiensis isoladas a partir de brotações de seedlings de laranjeira ‘Pera’ (120 horas 

após a inoculação com Bt), em meio Embrapa (com eritromicina para estirpes recombinantes) após 16 

horas de cultivo em B.O.D. a 28 °C ±2. ...................................................................................... ........... 55 

Figura 7. Confirmação das colônias de estirpes de B. thuringiensis obtidas do isolamento de brotações de seedlings 

de laranjeira ‘Pera’.Visualização de framentos de DNA em gel de agarose a 1%, correspondente aos 

produtos de PCR com primers específicos para cada estirpe. 1Kb: marcador de peso molecular, N - 

Controle negativo. As bandas correspondem às colônias positivas para cada estirpe de Bt 

correspondente: Cyt1A - 522 pb; Cry2Aa - 470 pb; Cry4A - 459 pb; Cry10 - 348 pb; Cry11 - 305 pb; 

S1302 (gene cry1Ab – 216 pb); S1450 (gene cry1Ab – 216 pb) e S1989 (gene cry11 – 305 pb). 

................................................................................................................................... ............................ 56  

Figura 8. Unidades formadoras de colônias (UFC/mL) das estirpes de Bt após 120 horas de aplicação da suspensão 

bacteriana no substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’ utilizados nos bioensaios. As concentrações 

(eixo x) representam a quantidade de esporos/mL aplicada para cada estirpe correspondente. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os valores 

correspondem à média de dois bioensaios. ............................................................................................ 57 

Figura 9. Média de unidades formadoras de colônias (UFC/mL) das estirpes de B. thuringiensis, obtidas pelo 

isolamento de folhas do ápice (brotações) de mudas utilizadas no Bioensaio 5, após 5, 10 e 30 dias da 

aplicação dos tratamentos (DAA). Identificação dos tratamentos: 1) Controle (água) em seedlings de 

laranjeira ‘Pera’; 2) Controle (água) em laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 3) Controle (água) em 



14 

laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro Cravo; 4) Controle (água) em laranjeira ‘Valência’ sobre citrumelo 

Swingle; 5) Estirpe S1302 inoculada em seedlings de laranjeira ‘Pera’; 6) S1302 em laranjeira ‘Pera’ 

sobre limoeiro ‘Cravo’; 7) S1302 em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 8) S1302 em 

laranjeira ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle; 9) Estirpe S1450 inoculada em seedlings de laranjeira 

‘Pera’; 10) S1450 em laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 11) S1450 em laranjeira ‘Valência’ sobre 

limoeiro ‘Cravo’; 12) S1450 em laranjeira ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle. 

............................................................................................................................................................... 58 

Figura 10. Amostras de caule e raiz retiradas de seedlings de laranjeira ‘Pera’ e utilizadas para as análises de 

microscopia de fluorescência para detecção de Btk::GFP. Me: Medula; Fl: Floema; Xl: Xilema; Ct: 

Córtex; Ep: Epiderme ............................................................................................................................ 59 

Figura 11. Cortes transversais do caule (1, 3, 5 e 7) e raiz (2, 4, 6 e 8) de seedlings de laranjeira ‘Pera’ após 24 (1 

e 2), 72 (3 e 4) e 120 horas (5 e 6) de inoculação com Btk::GFP (estirpe S2032). As imagens 7 e 8 

correspondem ao controle não inoculado. As amostras foram analisadas em microscópio de 

fluorescência (Olympus BX61) (aumento de 1000 ×). As imagens A correspondem à luz transmitida, B 

ao filtro GFP, C ao filtro WG, e as imagens D correspondem às imagens compostas (projetadas no 

Image-Pro MC 6.1), destacando o Btk::GFP no tecido da planta. Abreviações: Ev: elemento de vaso; 

Xl: xilema; P: parênquima; Me: Medula; Rp: Raio parenquemático; Cv: Câmbio vascular; Rv: raio 

vascular. ................................................................................................................... ............................. 60 

Figura 12. Cortes longitudinais do caule (1 e 2) e raiz (3 e 4) de mudas de laranjeira ‘Pera’ enxertadas sobre 

limoeiro ‘Cravo’ após 120 horas de inoculação com Btk::GFP (estirpe S2032). As amostras foram 

analisadas em microscópio de fluorescência. As imagens A correspondem à luz transmitida, B ao filtro 

GFP, C ao filtro WG, e as imagens D correspondem às imagens compostas, destacando o Btk::GFP no 

tecido da planta. Abreviações: Ev: elemento de vaso; Xl: xilema; RS: raiz secundária. As setas destacam 

o Btk::GFP............................................................................................................................................. 62 

Figura 13. Bioensaio 1 – Ensaio seletivo. Avaliação da mortalidade de ninfas de D. citri transferidas de murta 

para brotações de seedlings de laranjeira Pera, após 24, 72 e 120 horas de aplicação dos tratamentos 

diretamente no substrato (Controle - água, estirpes de B. thuringiensis recombinantes: Cyt1A, Cry2Aa, 

Cry4A, Cry10 e Cry11; estirpes selvagens: S1302, S1450 e S1989). As barras correspondem ao erro 

padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Os valores correspondem à média de dois bioensaios............................................................................ 63 

Figura 14. Bioensaio 2 – Ensaio seletivo. Avaliação da mortalidade de ninfas de D. citri transferidas para seedlings 

de laranjeira ‘Pera’, após 24, 48 e 120 horas da aplicação com os tratamentos (Controle – água; estirpes 

de B. thuringiensis recombinantes: Cry10 e Cry11; estirpes selvagens: S1302 e S1450). As barras 

correspondem ao erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey 

a 5% de probabilidade. Os valores correspondem à média de dois bioensaios...................................... 65 

Figura 15. Bioensaio com diferentes concentrações de esporos de Bt entomopatogênicos para ninfas de D. citri, 

transferidas de murta para brotações de seedlings de laranjeira Pera, após 120 horas de inoculação com 

os tratamentos diretamente no substrato (estirpes S1302 e S1450 nas concentrações de 106, 107 e 108 

esporos/mL, água como controle). As barras correspondem ao erro padrão. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os valores correspondem à média de 

dois bioensaios. ..................................................................................................................................... 67 



15 

 

 Figura 16.  Figura 16. Avaliação da viabilidade de ninfas de D. citri, após a oviposição de fêmeas em brotações 

de diferentes combinações de copa/porta-enxerto. Os tratamentos correspondem às estirpes de Bt 

S1302, S1450 (107 esporos/mL) e controle (água destilada). As letras maiúsculas correspondem às 

combinações de copa/porta-enxerto: P: seedlings de laranjeira ‘Pera’; P/R: laranjeira ‘Pera’ sobre 

limoeiro ‘Cravo’; V/R: laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’ e V/CS: laranjeira ‘Valência’ sobre 

citrumelo Swingle. Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si pelo teste Tukey 

a 5% de probabilidade. As barras correspondem ao erro padrão. Os valores correspondem à média de 

dois bioensaios....................................................................................................................................... 68 

Figura 17. Avaliação visual, em microscópio estereoscópico binocular (Olympus), da mortalidade de ninfas de D. 

citri durante os bioensaios de patogenicidade. As setas pretas indicam as ninfas mortas e as setas 

vermelhas a exúvia das ninfas. A) Controle (água destilada), B) estirpe S1302 e C) estirpe S1450..... 70 

Figura 18. Isolamento das estirpes de Bt a partir do pool de ninfas mortas que se alimentaram em seedlings de 

laranjeira ‘Pera’ inoculados com Bt. As ninfas foram coletadas durante as avaliações diárias de 

mortalidade e avaliadas em pool de amostras. As colônias obtidas foram visualizadas em lupa 

estereoscópica binocular (Olympus) após 16 horas de cultivo em B.O.D. a 28 °C ±2.......................... 70 

Figura 19. Confirmação de colônias de Bt obtidas a partir de pool de ninfas de D. citri mortas, após a alimentação 

em seedlings de laranjeira ‘Pera’ tratados com a bactéria. 1Kb: marcador de peso molecular, N - 

Controle negativo para cada estirpe, as bandas correspondem às colônias positivas para cada estirte de 

Bt correspondente visualizadas em gel de agarose a 1% utilizando produtos de PCR com primers 

específicos: Cyt1A – fragmento de 522 pb; Cry2Aa - 470 pb; Cry4A - 459 pb; Cry10 - 348 pb; Cry11 - 

305 pb; S1302 (gene cry1Ab – 216 pb); S1450 (gene cry1Ab – 216 pb) e S1989 (gene cry11 – 305 

pb).......................................................................................................................................................... 71 

Figura 20. Ativação das proteínas de Bt com tripsina (SDS-PAGE a 12%). M: Marcador de massa molecular 

Rainbow da GE Healthcare. Proteínas ativadas: 1) Cry1Aa, 2) Cry1Ab, 3) Cry1Ac, 4) Cry2Aa, 5) 

Cry2Ab2, 6) Cry1B e 7) Cry11................................................................................................. ............. 72 

Figura 21. Biotinilação das proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 observadas 

em SDS-PAGE a 12%. As bandas correspondem às proteínas ativas e biotiniladas.............................. 72 

Figura 22. Proteínas ativadas e biotiniladas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11, ligadas 

aos receptores intestinais de D. citri. Os sinais positivos indicam a ligação das proteínas aos 

receptores........................................................................................................ ....................................... 73 

Figura 23. Proteínas ativadas e biotiniladas Cry1Aa, Cry1Ab e Cry11, ligadas aos receptores intestinais de D. 

citri. Os sinais positivos indicam a ligação das proteínas aos receptores............................................... 73 

Figura 24. Unidade formadora de colônias (UFC) por mililitro das estirpes S1302 e S1450 em placas de Petri 

contendo meio de cultura Embrapa acrescido de agrotóxicos, conforme recomendação do fabricante. 

Identificação dos tratamentos: 1) Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) 

Imidacloprido; 5) Oxicloreto de cobre; 6) Óxido cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) 

Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) Controle - meio Embrapa sem a adição de agrotóxicos. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade...................... 74 



16 

Figura 25. Colônias de B. thuringiensis das estirpes S1302 (A) e S1450 (B) em placas de Petri contendo meio de 

cultura Embrapa acrescido de agrotóxicos, conforme recomendação do fabricante. Identificação dos 

tratamentos: 1) Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) Imidacloprido; 5) Oxicloreto 

de cobre; 6) Óxido cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) 

Controle meio Embrapa sem a adição de agrotóxicos. As setas destacam as colônias de Bt. 

............................................................................................................................................................... 75 

Figura 26. Unidade formadora de colônias (UFC) por mililitro das estirpes S1302 e S1450 em placas de Petri 

contendo meio de cultura Embrapa, após o isolamento de folhas (brotações) do ápice de seedlings de 

laranjeira Pera inoculados com as estirpes de B. thuringiensis e posteriormente tratados com os seguintes 

tratamentos: 1) Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) Imidacloprido; 5) Oxicloreto 

de cobre; 6) Óxido cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) 

Controle – água. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. ....................................................................................................................................... 75 

 

 

 

  



17 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1. Primers utilizados para a detecção das estirpes de Bt recombinantes (expressando somente o gene cyt1A, 

cry2Aa, cry4A, cry10 ou cry11) e selvagens (estirpe S1989 - gene para detecção cry11; estirpes S1302 

e S1450 - gene para detecção cry1Ab), por PCR convencional.............................................................. 44 

Tabela 2. Agrotóxicos registrados para a cultura de citros no Brasil e utilizados nos testes de compatibilidade com 

as estirpes de B. thuringiensis (S1302 e S1450)..................................................................................... 54 

Tabela 3. Estimativa das CL50 e CL80 (em esporos mL-1) e intervalo de confiança de estirpes de B. thuringiensis 

para ninfas de D. citri em seedlings de laranjeira Pera........................................................................... 66 

Tabela 4. Análise fatorial referente ao bioensaio de viabilidade de ninfas de D. citri em mudas de citros tratadas 

com Bt (média de dois bioensaios). As médias do Fator 1 (com e sem a aplicação das estirpes de B. 

thuringiensis) e Fator 2 (seedlings ou mudas de citros com diferentes combinações de copa/porta-

enxerto) são referentes à porcentagem de viabilidade de D. citri após a oviposição de fêmeas nas 

brotações de citros. Os tratamentos correspondem às estirpes de Bt S1302, S1450 (107 esporos/mL) e 

controle (água destilada), assim como as combinações de copa/porta-enxerto...................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

× g  Velocidade de sendimentação em unidade gravitacional 

µg  micrograma 

µL  microlitro 

ALP  fosfatase alcalina 

ANOVA Analysis of variance 

APN  aminopeptidase N 

B.O.D.  Incubator Bio-Oxygen Demand 

BBMV Brush border membrane vesicles 

BSA  Albumina sérica bovina 

Bt  Bacillus thuringiensis 

Btk  Bacillus thuringiensis subespécie kurstaki 

CaLaf  Candidatus Liberibacter africanus 

CaLam  Candidatus Liberibacter americanus  

CaLas  Candidatus Liberibacter asiaticus 

CCSM  Centro de Citricultura Sylvio Moreira 

CDR  receptores do tipo caderina  

CL50  Concentração letal que mata 50% da população testada 

CL80  Concentração letal que mata 80% da população testada 

cm  centímetros  

Cry  Crystal insecticidal protein 

CTNBio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

Cyt  Cytolytic insecticidal protein 

DAA dias após a aplicação 

DAI dias após a inoculação 

DNA Ácido desoxirribonucléico 

EDTA  Ácido etilenodiamino tetracético 

EGTA  Ácido etileno glicol tetracético 

Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EPA  Enviromental Protection Agency 

EUA  Estados Unidos da América 

Fundecitrus Fundo de Defesa da Citricultura 

gfp  green fluorescent protein 



19 

 

GL  Graus de liberdade 

GPI   glicosil fosfatidil-inositol 

h  horas 

HAA  horas após a aplicação 

HAI  horas após a inoculção 

HLB  Huanglongbing 

IAC  Instituto Agronômico de Campinas  

kDa  Kilodalton 

m  Massa 

M  Massa molar 

mA  miliampère   

MDa  Megadalton 

mg  miligrama 

MgCl2  Cloreto de magnésio 

mL  mililitros 

mM  milimolar 

NaCl  Cloreto de sódio 

nM  nanomolar 

OGM  Organismo geneticamente modificado 

PBS  Tampão fosfato-salino 

PCR  Reação em cadeia da polimerase 

pH  Potencial hidrogeniônico 

PMSF   Fenilmetilsulfonil fluoride 

RNA  Ácido ribonucléico 

RPM  Rotação por minuto 

UFC  Unidade formadora de colônia 

UR  Umidade relativa 

UV  ultravioleta 

v  volume 

VIP  Vegetative insecticidal protein 

W  Watts 

 

 

 

 



20 

  



21 

 

1. INTRODUÇÃO 

A citricultura é uma das mais importantes atividades do agronegócio, sendo os cítricos o 

quarto grupo de frutas mais consumidas no mundo e o suco, derivado da laranja, a bebida de fruta 

mais consumida (Neves et al. 2010). Dentre os citros, as laranjas doce são as mais plantadas e 

consumidas, principalmente como suco in natura e concentrado (Bové & Ayres, 2007). A última 

estimativa de safra de laranja realizada no cinturão citrícola, abrangendo municípios do estado de 

São Paulo e Minas Gerais, situados nas regiões do Triângulo Mineiro e Sudoeste do estado, 

prevê que para 2017/18, a safra deverá ser de 385,20 milhões de caixas (Fundecitrus, 2017a). 

Entretanto, apesar dos elevados números relacionados ao setor, a incidência de pragas e doenças 

tem causado muitos prejuízos, e consequentemente, danos econômicos. Esses danos estão 

correlacionados à redução do parque citrícola devido, principalmente, a problemas ocasionados 

pelo huanglongbing (HLB), principal e mais importante doença dos citros no mundo (Bové, 2006).  

O HLB está associado a bactérias Gram negativas, restritas ao floema, pertencentes ao 

gênero Candidatus Liberibacter (Gottwald, 2010). Essas bactérias espalham-se sistemicamente 

pela planta que, depois de infectada, se torna importante fonte de inóculo. A transmissão dessas 

bactérias ocorre via psilídeos, sendo Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Liviidae), o 

mais importante (Yamamoto et al., 2006). Uma vez infectada, não se conhecem métodos que 

curem a planta doente, que pode apresentar morte econômica em poucos anos e finalmente morte 

biológica (Bové, 2006).  

O manejo do HLB inclui o uso de material vegetativo sadio produzido sob telado, a 

remoção e destruição de plantas contaminadas e sintomáticas, e o controle local e regional do vetor 

por meio de inseticidas (Belasque Jr. et al., 2009; Bassanezi et al., 2013). No entanto, o uso 

contínuo e intenso de agrotóxicos, além de onerar o produtor, pode ocasionar efeitos colaterais, 

como surtos de pragas secundárias, aparecimento de populações de psilídeos resistentes, além de 

significativos danos ambientais e à saúde do consumidor (Yamamoto et al., 2009; Tiwari et al., 

2012).  

Dessa forma, esforços visando estratégias menos nocivas e mais sustentáveis para manejar 

o psilídeo e, consequentemente, o HLB, vêm sendo realizado por vários grupos de pesquisa. Dentre 

as principais alternativas estudadas estão o uso de inimigos naturais, como o parasitoide Tamarixia 

radiata (Waterson) (Hymenoptera: Eulophidae) (Aubert et al., 1996; Parra et al., 2010), a 

utilização de ferramentas biotecnológicas, como o silenciamento de genes do psilídeo por meio de 

RNA de interferência (RNAi) (El-Shesheny et al., 2013; Hajeri et al., 2014; Hawkings et al., 2014; 

Killiny, et al. 2014; Ramos et al., 2014; Galdeano et al., 2017) e a utilização de fungos 



22 

entomopatogênicos ao psilídeo, como Isaria fumosorosea (Samson, 1974; Subandiyah et al., 2000; 

Meyer et al., 2008; Mascarin et al., 2015; Ausique et al., 2017).  

Dentro da linha de controle biológico com a utilização de entomopatógenos, nosso grupo 

inovou ao testar estirpes da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), amplamente utilizada como agente 

de controle biológico de insetos, para controlar o psilídeo dos citros (Balbinotte, 2011; Dorta, 

2014; Cunha et al., 2017). O que diferencia o Bt de outras bactérias é a síntese de inclusões 

cristalinas que contêm tipicamente proteínas inseticidas conhecidas como δ-endotoxinas ou 

protoxinas Cry (cristal) e Cyt (citolítica), produzidas durante a fase de esporulação (Bideshi et al., 

2013; Crickmore et al., 2015). Essas proteínas, quando ingeridas, possuem ação tóxica específica 

a diversas ordens de insetos, principalmente Lepidoptera, Diptera e Coleoptera, mas há relatos do 

efeito patogênico para mais de 150 espécies de insetos (Jisha et al., 2013). Entretanto, até 

recentemente, não parecia viável a utilização de Bt para insetos sugadores, uma vez que o modo 

de ação dessas bactérias ocorre pela ingestão, e seu uso era associado, no caso de pragas agrícolas, 

principalmente a insetos mastigadores. Foi então que o grupo de pesquisa da Dra. Monnerat 

descobriu estirpes de Bt que se movimentam de maneira endofítica em plantas de algodão 

(Monnerat et al., 2003). A partir desses resultados, pesquisas foram conduzidas na tentativa de se 

ampliar o espectro de ação de Bt para outras ordens de insetos, incluindo Hemiptera, à qual 

pertence D. citri.  

Em trabalho pioneiro com citros, nosso grupo desenvolveu bioensaios com ninfas de D. 

citri e verificou que as estirpes testadas possuem potencial de utilização para o controle do psilídeo. 

As estirpes de Bt, cedidas pela Dra. Monnerat, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 

foram capazes de movimentar-se em seedlings de laranjeira Pera e ocasionar mortalidade em 

ninfas de 3° ínstar do psilídeo que delas se alimentavam (Balbinotte, 2011; Dorta, 2014; Cunha et 

al., 2017). Estas estirpes foram selecionadas para continuação dos experimentos, em duas linhas 

de pesquisa, sendo uma linha voltada para a produção de plantas geneticamente modificadas 

expressando genes cry (dados não publicados) e outra voltada para a avaliação do seu potencial no 

controle de D. citri em diferentes combinações de copa/porta-enxerto, visando à viabilização de 

Bt como ferramenta no manejo do HLB. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A citricultura e o Huanglongbing (HLB) 

A citricultura destaca-se como uma das mais importantes atividades do agronegócio 

brasileiro, com grande visibilidade internacional em função da produção e comercialização de suco 

de laranja concentrado e congelado. Segundo o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), a 

estimativa de safra de laranja para 2017/18 do principal parque citrícola do Brasil - que engloba 

municípios de São Paulo e Minas Gerais – está prevista para 385,20 milhões de caixas de 40,8 kg, 

sendo Pera e ‘Valência’ as variedades responsáveis pela maior parte desta produção (Fundecitrus, 

2017a). Entretanto, a área de laranja plantada vem caindo ao longo dos anos, tanto no Brasil, como 

nos Estados Unidos, que atualmente ocupam o quarto lugar na produção mundial de laranja 

(USDA, 2015; Fundecitrus, 2017a). Essa queda deve-se à redução do parque citrícola devido, 

principalmente, a problemas ocasionados pelo HLB, a principal e mais importante doença de citros 

no mundo (Bové, 2006).  

A citricultura está alicerçada em uma estreita variabilidade genética, que associada a 

problemas de déficit hídrico e incidência de pragas e doenças, diminuem a produtividade nacional. 

Dentre as principais doenças dos citros, o HLB é considerado a mais devastadora em todo o 

mundo. Em países da Ásia, onde o HLB é endêmico e ocorre há décadas, a enfermidade foi 

responsável pelo declínio do agronegócio citrícola em diversas regiões (Bové, 2006). Nas 

Américas, foi observado pela primeira vez em São Paulo, Brasil, em 2004 (Coletta Filho et al., 

2004; Teixeira et al., 2005). Em 2008, a instrução normativa (IN) 53 determinou que plantas 

sintomáticas para HLB devem ser eliminadas dos pomares. A doença está presente em 16,73% 

das laranjeiras do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro. A incidência, 

divulgada pelo Fundecitrus, permanece no mesmo patamar há dois anos – 17,89% em 2015 e 

16,92% em 2016. Apesar da estabilização, o índice de plantas doentes é alto (Fundecitrus, 2017a). 

O HLB foi relatado pela primeira vez no mundo em 1919, no sul da China, disseminando-se por 

países da Ásia, África, Oceania e América. Atualmente, o HLB está presente em todas as regiões 

produtoras de citros no mundo, com exceção do mediterrâneo (Kuchment, 2013; Parra et al., 

2017).  

Dos 402.566 hectares de laranja plantados no cinturão citrícola, 97% equivalem às 

variedades Hamlin, Westin, Rubi, Valência Americana, Valência Argentina, Seleta, Pineapple, 

Pera Rio, João Nunes, Valência, Valência Folha Murcha e Natal. Dentre essas variedades, Pera 

Rio e Valência representam a maior área, com 34 e 29%, respectivamente (Fundecitrus, 2017b). 
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Com relação aos porta-enxertos, apesar de uma tendência lenta de substituição do tradicional 

limoeiro Cravo por outros genótipos, principalmente citrumelo Swingle, a citricultura nacional 

ainda é amplamente amparada no primeiro, com 85% e 90% da produção de laranjeiras sobre 

Cravo em São Paulo e na Bahia, respectivamente (Almeida & Passos, 2011). 

O HLB está associado às bactérias ‘Candidatus Liberibacter africanus’ (CaLaf, que ocorre 

apenas na África), ‘Ca. L. americanus’ (CaLam, que ocorre apenas no Brasil, de maneira cada vez 

mais esporádica), ‘Ca. L. asiaticus’ (CaLas, que é a espécie prevalente em todo o mundo). Essas 

bactérias, pertencentes ao grupo das α-Proteobactérias, são Gram-negativas e restritas ao floema 

(Coleta Filho et al., 2004; Teixeira et al., 2005; Bové, 2006; Gottwald, 2010), espalham-se 

sistemicamente pela planta e, portanto, borbulhas infectadas também são capazes de transmiti-las 

e têm se mostrado importantes fontes de inóculo em países sem políticas rígidas de produção de 

matrizes e mudas, como em vários países da América Central e do Caribe (Gottwald, 2010). 

Experimentalmente, podem ser transmitidas por Cuscuta spp. e apresentam como hospedeiras 

alternativas vinca (Catharanthus rosea), tomate (Solanum lycopersicum) e fumo (Nicotiana 

tabacum) (Hilf et al., 2013).  

Bactérias associadas ao HLB são encontradas, na maioria das vezes, individualmente no 

floema, e devido ao seu tamanho reduzido (dois µm de comprimento; 0,1 - 0,2 µm de diâmetro), 

translocam livremente pelas placas crivadas, não formando agregados visíveis, capazes de 

bloquear o floema. Entretanto, com o aumento da colonização da bactéria in planta, observa-se 

um aumento da expressão dos genes envolvidos com a síntese de proteína P e calose, e com o 

acúmulo e deposição dessas substâncias nos poros da placa crivada, o transporte de 

fotoassimilados para órgãos-drenos, como folhas, flores, frutos e raízes são impedidos e/ou 

dificultados. Devido a este fator, o amido fica acumulado nos plastídeos no parênquima vascular, 

em elementos do floema e pecíolo, contribuindo para o desenvolvimento dos sintomas da doença 

(Kim et al., 2009; Koh et al., 2012). 

Em condições de campo, as bactérias são transmitidas por psilídeos, sendo D. citri 

(Yamamoto et al., 2006) responsável pela disseminação da doença nos países asiáticos e 

americanos; Trioza erytreae (Hemiptera: Triozidae) (Del Guercio, 1918), espécie vetora de CaLaf 

nos países africanos (Bové, 2006). A inoculação da bactéria por vetores geralmente ocorre nos 

tecidos jovens das plantas, de onde as bactérias migram do floema até as raízes, onde se replicam, 

causando perda destes tecidos, e na ocorrência de novos fluxos vegetativos, a bactéria se 

movimenta sistemicamente pela planta (Johnson et al., 2014; Sales, 2015). 

Uma vez infectada, não se conhecem métodos que curem a planta doente. O tempo 

necessário para o aparecimento dos sintomas de HLB varia de acordo com o genótipo, a fase 
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fisiológica e a idade da planta, o tecido utilizado como fonte de inóculo, a intensidade da 

inoculação pelo psilídeo e a estação do ano, podendo variar entre seis meses e mais de um ano 

(Mafra et al., 2013). Os sintomas da doença são similares àqueles causados por deficiência de 

micronutrientes em folhas jovens ou ainda pela presença de fluxos de ramos amarelados e 

setorizados na copa da planta cítrica (Figura 1). Ocorre queda de folhas e frutos, que apresentam 

tamanho reduzido e assimétrico, columela central distorcida, abortamento de sementes e coloração 

desuniforme com predomínio da cor verde na face voltada para o interior da planta. Há 

significativa redução do número de radicelas, sendo que plantas infectadas com HLB apresentam 

morte econômica em poucos anos e morte biológica com o ataque severo da bactéria (Bové, 2006).  

 

 

Figura 1.  Sintomas de HLB em plantas cítricas. (A) Presença de fluxos de ramos amarelados e setorizados na 

copa da planta. (B) Folha com mosqueamento e espessamento de nervura. (C) Fruto com coloração desuniforme. 

(D) Sementes normais e abortadas. (E) Fruto assimétrico com espessamento e distorção da columela central. (F) 

Queda de folhas e frutos. Imagens: A, B, D, E e F (Fundecitrus); C (Freitas-Astúa, J.). 

 

Todas as variedades comerciais de citros são comprovadamente suscetíveis ao HLB, mas 

há clara resposta diferencial de Citrus spp. em relação à doença, sendo que algumas espécies 

podem ser consideradas mais tolerantes (Folimonova et al., 2009; Wang & Trivedi, 2013). 

Recentemente, Ramadugu et al. (2016) avaliaram a resposta de citros e plantas próximas quanto à 
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tolerância ao HLB e identificaram dois genótipos aparentemente imunes, seis resistentes e 14 

tolerantes, sendo a resistência e alto nível de tolerância observadas em gêneros próximos a citros. 

 

2.2. Diaphorina citri Kuwayama 

D. citri (Figura 2), principal vetor de bactérias associadas ao HLB, é um inseto pequeno, 

com comprimento médio de 3 mm na fase adulta. O psilídeo se alimenta em folhas de qualquer 

estádio de desenvolvimento, sendo facilmente reconhecido por se posicionarem com a linha do 

corpo formando um ângulo de 45° com a superfície da planta (Hall et al., 2013). Segundo Nava et 

al. (2007), os adultos atingem maturidade sexual por volta de 10 dias após emergência, sendo que 

as fêmeas podem colocar até 800 ovos, a maioria logo na primeira semana após o início do período 

de oviposição. A cópula varia de 18 a 50 minutos e as fêmeas colocam seus ovos, 

preferencialmente, em gemas foliares novas, axila das folhas e em brotações entre o estádio 

vegetativo V1 a V3 (Cifuentes-Arenas et al., 2018).  

A duração do ciclo biológico da D. citri é bastante variada e dependente da temperatura, 

podendo ser de 43,5 dias a 18° C ou de apenas 12,1 dias a 32° C (Nava et al., 2007). O psilideo 

pode se desenvolver em várias espécies da família Rutacea, sendo os hospedeiros mais adequados 

a murta (Murraya paniculata) e a laranjeiras da variedade ‘Valência’ (Tsai & Liu, 2000; Alves et 

al., 2014; Sales, 2015). 

 

 

Figura 2.  Diaphorina citri. (A) Ovos em brotação de planta cítrica; (B) Ninfas de 1º a 5º instar; (C) Adulto se 

alimentando em murta. Imagens A: Cunha, T.; B e C: Fundecitrus. 

 

O psilídeo adquire a bactéria ao ingerir a seiva do floema a partir de plantas infectadas e 

transmite para plantas sadias ao salivar nos vasos do floema (Aubert, 1987; Ferreira et al., 2013). 

Canale et al. (2016) verificaram que o período latente médio (tempo de aquisição após o qual 50% 

dos indivíduos podem inocular a bactéria) foi de 16,8 e 17,8 dias, para psílidos adquirirem Ca. L. 

asiaticus por ninfas e adultos, respectivamente, após um período de acesso a aquisição de 48 horas. 
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Um menor período de latência foi observado quando ninfas adquiriam a bactéria durante 96 horas, 

demonstrando que a aquisição da bactéria por ninfas é mais eficiente.  

Estudos demonstraram que além da bactéria se multiplicar no vetor, pode ocorrer 

transmissão transovariana, ou seja, fêmeas infectivas são capazes de transmitir a bactéria 

verticalmente para sua progênie. ‘Ca. L. asiaticus’ também pode ser transmitida horizontalmente, 

durante a cópula, de machos infectados para fêmeas, porém com baixa eficiência. Entretanto não 

foi observada a transmissão da bactéria de fêmeas para machos durante a cópula (Pelz-Stelinski et 

al., 2010; Mann et al., 2011) 

 

2.3. Medidas de manejo do HLB 

Na falta de genótipos resistentes ao HLB, as medidas de controle recomendadas têm sido 

baseadas nos princípios de exclusão e erradicação de Whetzel, citadas por Gottwald (2010). As 

medidas de erradicação incluem a remoção e a destruição das plantas contaminadas e sintomáticas, 

o que no Brasil tem caráter legal em função da Instrução Normativa (IN 53) de 16 de outubro de 

2008 (Belasque Jr. et al., 2009). As medidas de exclusão incluem o uso de material vegetativo 

sadio, produzido sob telado.  

Apesar da severidade da doença e dos danos causados por ‘Ca. Liberibacter spp.’, essas 

bactérias são extremamente dependentes de insetos vetores para que ocorra sua disseminação 

(Da Graça, 1991; Miranda et al., 2011); sendo assim, o controle químico (com inseticidas 

sistêmicos e/ou de contato) do vetor é uma das principais formas de controle. Tem sido 

recomendado o manejo regional do psilídeo, pois o inseto é capaz de migrar para outras áreas e 

ampliar os focos da doença (Bassanezi et al., 2013). Assim, o que se vê no campo é grande 

frequência de pulverizações, sendo comum aplicações quinzenais - e, em algumas propriedades, 

semanais - de inseticidas.  

No entanto, o uso contínuo, intenso e indiscriminado de agrotóxicos, além de onerar o 

produtor, pode levar a efeitos colaterais, como surtos de pragas secundárias, aparecimento de 

populações de psilídeos resistentes a inseticidas, além de significativos danos ambientais (Tiwari 

et al., 2012; Miranda et al., 2017; Pardo et al., 2017). Dessa forma, esforços visando estratégias 

alternativas menos nocivas e mais sustentáveis para manejar o psilídeo e, consequentemente, o 

HLB, vêm sendo despendidos por vários grupos de pesquisa, as quais serão apresentadas a seguir. 

Algumas pesquisas estão sendo voltadas para o controle de Candidatus Liberibacter sp., agente 

causal do HLB, diretamente com a utilização de antibióticos combinados ou não com termoterapia 

(Doud et al., 2014; Fan et al., 2014, 2016; Liu et al., 2014; Zhang et al., 2014; Canales et al., 2016). 
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Estes estudos, apesar de apresentarem resultados significativos de redução da bactéria in planta, 

tornam-se pouco viáveis economicamente para aplicação em campo, pois além do elevado custo 

para utilização destas tecnologias, existe ainda a possibilidade de surgir linhagens da bactéria 

resistentes aos antibióticos, além da possibilidade de os mesmos deixarem algum resíduo nos 

frutos, consumidos in natura.  

Dentro do controle cultural de D. citri, novas tecnologias vêm sendo consideradas 

promissoras, como a utilização de manto metalizado (mulching), que reduziu 

significativamente as populações do inseto e a incidência de HLB (Croxton & Stansly, 2014); 

plásticos filmes bloqueadores de UV – que diminuem a habilidade do psilídeo em encontrar a 

planta hospedeira (Miranda et al., 2015); ou até mesmo a cobertura de plantas com um filme de 

partículas minerais, como o caulim, visando diminuir os estímulos visuais do inseto para a 

localização do hospedeiro (Miranda et al., 2017). 

Dentre as alternativas biotecnológicas que vêm sendo buscadas para o controle do vetor, 

destaca-se o uso de silenciamento de genes do psilídeo por RNA de interferência (RNAi) (El-

Shesheny et al., 2013; Hajeri et al., 2014; Hawkings et al., 2014; Killiny, et al. 2014; Ramos et al., 

2014; Galdeano et al., 2017). El-Shesheny et al. (2013) conseguiram silenciar um gene responsável 

pela formação de asas em ninfas de 5º ínstar de D. citri e a expectativa é que essa técnica possibilite 

a diminuição da população do inseto e/ou de sua capacidade vetora. Outra ferramenta promissora 

é a produção de plantas repelentes ao inseto, como recentemente reportado por Alquézar et al. 

(2017), ao demonstrar que a liberação de compostos voláteis oriundos de goiaba e expressos em 

Arabidopsis geneticamente modificadas, repelem o psílido e inibem sua resposta de atração ao 

odor cítrico.  

Na cultura dos citros, o controle biológico clássico, com o emprego de parasitoides e/ou 

predadores, tem demonstrado potencial de utilização prática (Parra et al., 2010; Miranda et al., 

2011). Um dos inimigos naturais mais tradicionais para D. citri é o parasitoide T. radiata, usado 

com sucesso, em conjunto com mudas sadias, nas Ilhas Reunião (Aubert et al., 1996). Nos países 

com relatos recentes de HLB, como o Brasil, EUA, México e Costa Rica, criações desse 

parasitoide têm sido estabelecidas visando ao controle do psilídeo (Parra et al., 2016). No entanto, 

seu uso na citricultura industrial é restrito em função da utilização de inseticidas, que também 

afetam T. radiata (Lira et al., 2015; Santos et al., 2015). No Brasil, a utilização do parasitoide tem 

sido empregada em áreas de produção orgânica, devido às diferentes táticas de manejo 

utilizadas; em áreas de grande ocupação de murta – hospedeira natural de D. citri, visando 

incrementar a população do parasitoide no campo; além da possibilidade de liberações 
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inoculativas em áreas urbanas, principalmente em municípios produtores de laranja (Carvalho, 

2008; Parra et al., 2010).  

O controle biológico do psilídeo com a utilização de predadores já foi relatado para 

joaninhas das espécies Harmonia axyridis (Pallas), Olla v-nigrum (Mulsant), Cycloneda 

sanguinea (Linnaeus) e Exochomus cildreni Mulsant (Michaud, 2004), estudadas como potenciais 

agentes de controle. No entanto, de acordo com Parra et al. (2010), no Brasil, o controle do psilídeo 

dos citros por meio da atividade predatória é relativamente baixo se comparado ao verificado nos 

EUA, provavelmente em função da excessiva aplicação de inseticidas para o controle do vetor. 

Na linha microbiológica, estudos têm relatado elevada eficiência de fungos 

entomopatogênicos em colonizar psilídeos, incluindo Isaria fumosorosea Wize (Paecilomyces 

fumosoroseus) (Samson, 1974; Subandiyah et al., 2000; Meyer et al., 2008; Mascarin et al., 2015; 

Ausique et al., 2017); Hirsutella citriformis Speare (Rivero-Aragon & Grillo-Ravelo, 2000; 

Subandiyah et al., 2000; Étienne et al., 2001); Lecanicillium longisporum e Lecanicillium 

muscarium (Petch) R. Zare andW. Gams (Verticillium lecanii) (Xie et al., 1988; Rivero-Aragon 

& Grillo-Ravelo 2000); Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (RiveroAragon & Grillo-Ravelo 2000; 

Yang et al., 2006); Cladosporium sp. nr. oxysporum Berk. & M.A. Curtis (Aubert, 1987); 

Capnodium citri Berk. (Aubert, 1987) e Metarhizium anisopliae (Lezama-Gutiérrez et al., 2016). 

Entre os fungos entomopatogênicos, destaca-se I. fumosorosea utilizado como base para 

formulação de produtos, principalmente na América do Norte e Europa para o controle de mosca 

branca, afídeos e pulgão (Avery et al., 2014; Orduño-Cruz et al., 2015). Nesse âmbito, pesquisas 

têm sido conduzidas utilizando isolados de I. fumosorosea para produzir o primeiro biopesticida à 

base de fungo contra D. citri no Brasil (Ausique et al., 2017). 

Na busca por novas ferramentas para o manejo do inseto vetor do agente causal do HLB, 

nosso grupo inovou ao prospectar estirpes da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt), amplamente 

utilizada como agente de controle biológico de insetos, para controlar o psilídeo dos citros 

(Balbinotte, 2011; Dorta, 2014; Cunha et al., 2017).  

 

2.4. Bacillus thuringiensis (Bt), suas toxinas e modos de ação  

B. thuringiensis (Bt) é uma bactéria Gram positiva em forma de bastonete, aeróbia, 

podendo crescer facultativamente em anaerobiose (Praça et al., 2007). Foi encontrada pela 

primeira vez em 1901 no Japão pelo bacteriologista Ishiwata em larvas do bicho-da-seda, Bombyx 

mori L. (Lepidoptera: Bombycidae), mas apenas em 1911, na Alemanha, o pesquisador Berliner 

conseguiu isolá-la e caracterizá-la. Bt é conhecida como a bactéria mais bem-sucedida no controle 
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microbiano contra diferentes ordens de insetos pragas na agricultura. Além disso, os genes da 

bactéria também são utilizados, eficientemente, para o aumento da resistência de plantas a insetos 

em culturas geneticamente modificadas (Carrière et al., 2015). 

Recentemente, novos estudos avaliaram o potencial da utilização de Bt na toxicidade 

contra nematóides, ácaros e carrapatos; efeitos antagônicos contra patógenos a plantas, animais 

e/ou fungos; promoção do crescimento de plantas; biorremediação de metais pesados e outros 

poluentes; biossíntese de nanopartículas de metal; produção de poli-hidroxialcanoato e em 

propriedades biopolímeras e anticancerígenas (devido às parasporinas) (Jouzani et al., 2017). Na 

agricultura, o principal interesse ao Bt ocorre devido à produção de inclusões cristalinas que 

contêm tipicamente proteínas inseticidas conhecidas como δ-endotoxinas ou protoxinas Cry 

(cristal) e Cyt (citolítica) produzidas durante a fase de esporulação (Bideshi et al., 2013; Crickmore 

et al., 2015). 

Além da produção das proteínas Cry, o Bt pode produzir outras toxinas inseticidas como 

α-exotoxina (Krieg, 1971); β-exotoxina ou thuringiensina (Habib & Andrade, 1998) e Vip 

(vegetative insecticidal protein) (Estruch et al., 1996); entretanto, as mais estudadas são as δ-

endotoxinas.  

Uma estirpe de Bt pode produzir mais de um tipo de cristal, que podem ser bipiramidais, 

cuboides, romboides, ovoides, esféricos ou, ainda, sem forma definida (Habib & Andrade, 1998), 

formados por uma ou mais toxinas. O peso molecular dessas proteínas pode variar entre 13,6 e 

142 kDa. Uma espécie de inseto pode ser afetada por mais de uma estirpe da bactéria, pois esta 

frequentemente produz diferentes proteínas inseticidas (Fiúza & Berlitz, 2009). As proteínas Cry 

são codificadas por genes cry que estão localizados, em sua maioria, em grandes plasmídeos 

(Crickmore et al., 2016). A expressão das toxinas é regulada por dois mecanismos, sendo que o 

primeiro é dependente de fatores sigma específico da fase de esporulação, onde está baseada a 

classificação da maioria dos genes cry, e o outro independente do processo de esporulação, como 

o gene vipδ, cujos fatores são típicos da fase de crescimento vegetativo (Valadares-Inglis et al., 

1998; Polanczyk & Alves, 2003).  

As proteínas Cry estão classificadas em 74 grupos organizados em diferentes subgrupos, 

e são codificadas nos genes cry, sendo atualmente descritas mais de 950 genes de toxinas. Bt 

produzem ainda três grupos de toxinas Cyt, que são codificadas por 11 genes cyt, e quatro grupos 

de proteínas Vip, agrupadas em função do grau de identidade de seus aminoácidos (Crickmore et 

al., 2016).  

Dentre as proteínas Cry, existem três grandes grupos: o Cry de três domínios, (3d-

Cry), o Cry tipo binário (Bin-like Cry) e o Cry mosquitocida (Mtx-like Cry), sendo o 3d-Cry o 
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mais bem caracterizado (Palma & Berry, 2016; Berry & Crickmore, 2017). As toxinas 3d-Cry 

determinam a interação entre os receptores de membrana e os oligômeros, no processo de 

ligação, conferindo a especificidade na inserção das proteínas (Bravo et al., 2011). Dentro do 

grupo das proteínas de 3 domínios, encontramos toxinas com atividade contra insetos de várias 

ordens, principalmente para Lepidoptera e um menor número de toxinas são conhecidas para 

Diptera, Coleoptera, e com pequenos números ativos para Hymenoptera e Hemiptera, bem 

como toxinas que afetam nematóides e gastrópodes; entretanto, há relatos do efeito patogênico 

em mais de 150 espécies de insetos (Jisha et al., 2013; Palma et al., 2014a; Berry & Crickmore, 

2017). 

As δ-endotoxinas (Valadares-Inglis et al., 1998) apresentam individualmente um espectro 

de ação, normalmente, restrito a uma ordem em particular (De Maagd et al., 2001). As proteínas 

Cry são inclusões parasporais de Bt que exibem efeito tóxico a um organismo alvo ou possuem 

uma sequência bastante similar a uma proteína Cry conhecida. Já as proteínas Cyt são inclusões 

proteicas parasporais de Bt que exibem atividade citolítica ou possuem sequência similar a uma 

proteína Cyt conhecida. O cristal é formado a partir do segundo estágio de esporulação e é liberado 

no momento em que as células são lisadas (Monnerat & Bravo, 2000).  

Uma vez ingeridas por insetos, as protoxinas, que possuem tamanho aproximado de 

130kDa, são proteoliticamente ativadas em peptídeos tóxicos, pela ação do pH alcalino ou ácido 

do intestino do inseto, liberando proteínas de menor massa molecular (aproximadamente 60 kDa) 

(Bravo et al., 2011; Chougule & Bonning, 2012; Soberón et al., 2012). Após a ativação, as 

proteínas são ligadas a receptores específicos localizados na membrana de células do intestino 

médio, ocasionando lise das células epiteliais e consequente morte das larvas ou ninfas por 

inanição (Figura 3). Adicionalmente, os esporos podem colonizar, germinar e se replicar na 

hemolinfa dos insetos, ocasionando morte por septicemia (Palma et al., 2014a). 

As proteínas Cry possuem pelo menos três diferentes mecanismos de ação (Palma et al., 

2014a; Melo et al., 2016; Bravo et al., 2017). Em dois deles, ocorre um desequilíbrio osmótico em 

resposta à formação de poros na membrana celular, seguida de morte pelo choque osmótico nas 

células intestinais, e diferem-se pelas interações com os receptores e a inserção na membrana 

intestinal. O terceiro modelo caracteriza-se pela transdução de sinal presente em receptores de 

caderina, levando à morte das células do intestino médio (Melo et al., 2014; 2016; Bravo et al., 

2017).  
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Figura 3.  Modo de ação de toxinas Cry (cristal) produzidas durante a fase de esporulação do Bt no intestino de 

insetos na fase imatura. Fonte: Jurat-Fuentes & Jacksony (2013). 

 

Os receptores responsáveis pela ligação da toxina à membrana de células intestinais 

têm sido alvo de estudos, a fim de determinar a especifidade, toxidade e mecanismo de ação 

das toxinas Cry para diferentes ordens de insetos (Bravo et al., 2017). A especificidade do inseto 

pode ser mediada por qualquer uma das etapas supracitadas, como por exemplo, mudanças na 

atividade da proteinase; entretanto, um dos fatores mais determinantes para a ligação das 

toxinas é a especificidade dos receptores de membrana intestinal (Berry & Crickmore, 2017).  

Muitos receptores de toxina Cry presentes na superfície do intestino médio têm sido 

relatados, dos quais os mais bem caracterizados são os receptores aminopeptidase N (APN), 

fosfatase alcalina (ALP) e caderina (CDR) (Bravo et al., 2017). Estudos demonstram que a 

caderina desempenha papel fundamental sobre o mecanismo de ação de toxinas Cry1A em 

lepidópteros, sendo que esta toxina tem a função de direcionar a ligação para um segundo 

receptor que pode ser uma APN ou ALP, facilitando a inserção da toxina na membrana (Bravo 

et al., 2012; Gomez et al., 2014). 

A estrutura tridimensional das toxinas 3d-Cry está diretamente ligada ao tipo de 

interação com os diferentes tipos de receptores presentes no intestino médio dos insetos da 

ordem Lepidoptera. Cada domínio tem uma participação dentro do mecanismo, sendo o 

domínio I composto por várias estruturas α-hélices (7 a 8) em volta da α-hélice 5, que possui 
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característica hidrofóbica, interferindo nos eventos de inserção na membrana e formação do 

poro. O domínio II possui uma estrutura em β-folha e está envolvido com a união das proteínas 

aos receptores da membrana e oligomerização. O domínio III atua na união com o receptor e 

possivelmente na inserção na membrana (Adang et al., 2014). O processo de ligação das toxinas 

Cry aos receptores de membrana é considerado um passo crítico, porém não suficiente para 

determinar a atividade patogênica, sendo esta determinada por meio de bioensaios (Jurat-

Fuentes & Crickmore, 2016). 

 

2.4.1. Aplicação de Bt na agricultura 

O uso do Bt na agricultura tem grandes vantagens, uma vez que essas bactérias não poluem 

o ambiente, são de fácil manipulação, inócuas ao homem e aos animais domésticos. Esta bactéria 

tem grande importância no controle biológico de pragas, seja por meio de biopesticidas ou da 

produção de plantas transgênicas (Carrière et al., 2016).  

No mercado de bioinseticidas, os produtos à base de B. thuringiensis têm a maior quota de 

mercado (Glare & O’Callaghan, 2000) e representavam 53% dos bioinseticidas vendidos 

mundialmente na primeira década deste século (CPL Business Consultants, 2010), sendo 

utilizados com sucesso em programas de proteção de culturas, principalmente para lagartas, e 

controle vetorial em todo o mundo. No entanto, produtos à base de Bt permanecem ativos no 

campo por curto período de tempo após a sua aplicação, devido principalmente à exposição a 

fatores ambientais, como chuva e radiação UV (Joung & Côté, 2000), além da inviabilidade do 

uso para insetos sugadores e/ou com habitats crípticos (ou seja, perfuradores), que não são 

atingidos pela pulverização usual por contato (Soberón & Bravo, 2007). 

A maior parte dos bioinseticidas baseia-se em preparações de esporos-cristais derivados de 

algumas estirpes do tipo selvagem, tais como B. thuringiensis subsp.  kurstaki (Btk) HD1 que 

expressam as proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac e Cry2Aa; HD73 que produz Cry1Ac; B. 

thuringiensis subsp.  aizawai HD137 que sintetiza Cry1Aa, Cry1B, Cry1Ca e Cry1Da; B. 

thuringiensis subsp. San Diego e B. thuringiensis subsp. tenebrionis, que produzem a toxina 

Cry3Aa; e B. thuringiensis subsp.  israelenses (Bti) contendo as toxinas Cry4A, Cry4B, Cry11A 

e Cyt1Aa (Bravo et al., 2011). Essas formulações podem ser na forma sólida (em pó ou granulada) 

ou líquida, e grande parte dos produtos formulados é aplicada em pulverizações visando ao 

controle de larvas jovens. Há pouca informação disponível sobre a persistência de Bt e de suas 

protoxinas no solo; no entanto, estudos demonstram que esporos de Bacillus spp. podem 

permanecer viáveis em laboratórios ou ambientes rurais por décadas (Van Cuyk et al., 2011). De 
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acordo com Vettori et al. (2003), foram encontradas células e toxinas de Btk no solo 28 meses 

após a pulverização. Entretanto, a exposição a fatores ambientais como lixiviação e radiação UV 

diminuem a atividade patogênica após a aplicação, sendo esta viável por aproximadamente dois 

dias apenas (Joung & Côté, 2000). Duchet et al. (2014) verificaram que Bti persistiu por um 

período de 75 dias em campo, sendo encontrada com maior abundância em substratos que contêm 

matéria orgânica em comparação com aqueles contendo apenas areia. 

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2014), as 

vantagens dos biopesticidas sobre os agrotóxicos convencionais são, basicamente: menor 

toxicidade, maior especificidade e menor poluição ambiental. Biopesticidas à base de Bt 

correspondem a apenas 1% do “share” de agroquímicos (Jisha et al., 2013). Por outro lado, vem 

crescendo constantemente a produção e o uso de plantas transgênicas expressando genes que 

codificam as toxinas produzidas por Bt.  O uso de culturas Bt aumentou consideravelmente desde 

a sua introdução há mais de 20 anos, quando, em 1996, o algodão-Cry1Ac foi comercializado para 

melhorar o controle das maiores pragas de Lepidoptera: Heliothis virescens F. (Lepidoptera: 

Noctuidae), Helicoverpa zea, Boddie, (Lepidoptera: Noctuidae) and Pectinophora gossypiella, 

Saunders, (Lepidoptera: Gelechiidae). De 1996 a 2014, o total mundial de culturas Bt plantadas 

foi de 648 milhões de hectares, sendo milho e algodão, a maioria (James, 2014). A soja Bt foi 

plantada no Brasil em 2013 e 2014 com total cumulativo de 7,4 milhões de hectares (James, 2014). 

Em 2015, o milho Bt representou 81% do milho e o algodão Bt 84% de algodão plantados nos 

EUA (USDA, 2015; Carrière et al., 2016).  

Dois são os motivos principais para o aumento da área plantada de organismos 

geneticamente modificados expressando toxinas Bt ao invés do uso de bioinseticidas à base dessa 

bactéria: o primeiro é a disponibilização das toxinas-Bt aos insetos-alvo, normalmente 

lepidópteros ou coleópteros, uma vez que, como bioinseticidas, as toxinas precisam estar 

disponíveis na superfície da planta para serem ingeridas por eles, e a lixiviação reduz a 

disponibilidade de toxinas. O segundo motivo é a sensibilidade das toxinas Cry à luz ultravioleta 

(UV), podendo causar a degradação, reduzindo assim a eficiência do produto (Sanahuja et al., 

2011).  

Com a característica de estirpes de Bt colonizarem plantas endofiticamente identificada 

por Monnerat et al. (2003), talvez seja possível preparar formulações que possam minimizar os 

problemas supracitados. Uma formulação biopesticida deve assegurar a estabilidade durante os 

processos de produção, processamento e armazenamento do bioproduto; proteger a formulação 

em condições ambientais e pode ainda aumentar a atividade biopesticida (Jones & Burges, 1998; 

Hynes & Boyetchko, 2006; Chen et al., 2013). Dentre as várias substâncias utilizadas em 
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formulações experimentais incluem-se a lactose, peptona, goma arábica, xantana, celulose, 

alginato de potássio, alginato de sódio, talco, caulim, vermiculita, terra de diatomácea, entre outras 

(Schisler et al., 2004; Moretini & Melo, 2007; Özaktan & Bora, 2004; Araújo, 2008). Outra 

tecnologia recentemente aplicada em formulações de biopesticidas é a encapsulação. Esta técnica 

não só fornece proteção em ambientes desfavoráveis, mas também melhora a sua estabilidade 

(Brar et al., 2006; Chen et al., 2013). 

Considerando todos esses fatores, as pesquisas estão sendo voltadas para a identificação 

de novas toxinas Cry, desenvolvimento de novas formulações e plantas geneticamente 

modificadas expressando genes cry. As culturas Bt têm sido amplamente utilizadas para o controle 

de insetos-praga nos últimos 20 anos e embora sejam identificados claros benefícios ambientais e 

econômicos, o uso desta ferramenta é ameaçado pela rápida evolução da resistência de artrópodos-

alvo às toxinas. Para dificultar essa ameaça, são utilizadas principalmente áreas de refúgios e 

plantas e/ou produtos piramidados, que possuem duas ou mais toxinas Bt efetivas contra a mesma 

praga (Carrière et al., 2016). 

No Brasil, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) estabeleceu normas 

de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e 

do meio ambiente para todas as atividades com organismos geneticamente modificados (OGM) e 

seus derivados, as quais estão disponíveis no site da CTNBio (http://www.ctnbio.gov.br) com 

normas específicas para a liberação planejada no meio ambiente de OGMs (Instrução Normativa 

CTNBio nº 17, de 17.11.98). Essa normativa apresenta procedimentos que se aplicam à liberação, 

no Brasil, de OGMs no meio ambiente para experimentos em campo ou em outro meio (Pinto & 

Fiuza, 2008). 

 

2.4.2. Bt endofítico  

Microrganismos endofíticos vivem no interior das plantas sem causar prejuízos à 

hospedeira, sendo que muitas vezes contribuem para sua defesa por meio da competição com 

fitopatógenos, produção de metabólitos e indução de resistência sistêmica, além de em alguns 

casos atuarem como bactérias promotoras de crescimento vegetal pela produção ou indução da 

síntese de substâncias reguladoras (Polli et al., 2012; Costa, 2014; Lacava & Azevedo, 2014; Vaz, 

2014). Bt é uma bactéria de ocorrência ubíqua (Krywunczyk & Fast, 1980), sendo encontrada em 

todas as partes do mundo, e seus esporos podem ser isolados de diversos ambientes como o solo, 

rizosfera, filoplano, água, a partir de pós de grãos e de insetos e crustáceos, anelídeos e mamíferos 

insetívoros (Raymond et al., 2010). Embora muito se saiba sobre a patologia de B. thuringiensis 
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contra invertebrados, a compreensão de sua ecologia natural ainda é limitada (Vidal-Quist et al., 

2013). 

O primeiro relato de Bt como endofítico foi feito por Monnerat et al. (2003) ao isolarem a 

bactéria a partir de tecido de plantas de algodão.  Bt endofítico foi relatado também para plantas 

de feijão (Maduell et al., 2007; Maduell et al., 2008; García-Suárez et al., 2017), repolho (Praça et 

al., 2012; Vaz, 2014), leguminosas (Tanuja & Pankaj, 2013), café (Miguel et al., 2013), milho, 

soja (Vaz, 2014; Costa, 2014) e em Arabidopsis thaliana (García-Suárez et al., 2017). A partir 

desses resultados, pesquisas foram feitas na tentativa de se ampliar o espectro de ação de Bt para 

outras ordens de insetos, incluindo os sugadores (Jurat-Fuentes & Jacksony, 2013; Costa, 2014; 

Caixeta, 2015, García-Suárez et al., 2017). Monnerat et al. (2009) inocularam uma estirpe de B. 

thuringiensis subsp. kurstaki marcada com o gene gfp (Btk::GFP) e comprovaram que plantas de 

algodão foram capazes de absorver a bactéria aplicada no solo, protegendo-as contra insetos que 

se alimentam do floema por várias semanas. Melatti et al. (2010) estudaram a ação patogênica de 

algumas estirpes de Bt para Aphis gossypii, e verificaram a mortalidade do pulgão em folhas de 

algodoeiro tratadas com Bt.  

Estudos sugerem que o mecanismo de penetração de B. thuringiensis na planta pode 

ocorrer por aberturas e lesões nas raízes, estômatos, ferimentos e até mesmo por meio de enzimas 

hidrolíticas, translocando-se pelo xilema até atingir as folhas apicais (Hallmann et al., 1997; 

McCully, 2001; Praça et al., 2012). O potencial endofítico de Bt pode ser melhorado 

artificialmente, tornando-se uma estratégia alternativa de controle de pragas, semelhante às 

culturas Bt, onde cristais são protegidos da luz solar e da lixiviação pela chuva (Raymond et al., 

2010). Recentemente, García-Suárez et al. (2017) comprovaram a transmissão de uma estirpe de 

Bt para uma próxima geração (F1) de A. thaliana obtidas a partir de sementes tratadas com a 

bactéria. Estes resultados indicam que o Bt foi capaz de translocar das raízes ao meristema floral 

das plantas parentais, onde permaneceu viável dentro das sementes diferenciadas até a germinação, 

provando a transferência vertical da bactéria e demonstrando que o Bt endofítico pode ser 

transmitido por gerações. 

A colonolização endofítica de plantas por Bt tem amplo interesse em diversas áreas, como 

na fitorremediação de metais pesados (Babu et al., 2013), no controle de fitopatógenos (Zhou et 

al., 2008; Hong et al., 2016; Djenane et al., 2017) e de insetos sugadores e/ou perfuradores 

(Monnerat et al., 2009; Melatti et al., 2010; Praça et al., 2012). Visando a utilização de Bt 

endofítico para controle de fitopatógenos, estudos realizados por Tao et al. (2014) comprovaram 

que estirpes de Bt foram capazes de controlar Urocystis tritici, fungo patogênico ao trigo. Gond et 

al. (2015) relataram que espécies endofíticas de Bacillus produziram lipopeptídeos antifúngicos 
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que induziram a expressão de genes de defesa em plantas de milho. Recentemente, análises de 

sequências do genoma de uma estirpe endofítica de Bt (KB1) mostraram um agrupamento de genes 

que poderiam sintetizar metabólitos que auxiliam na resistência de plantas a fitopatógenos (Hong 

et al., 2016; Jeong et al., 2016).  Já no controle de insetos, Melatti et al. (2010) utilizaram estirpes 

de Bt endofíticas para o controle de A. gossypii em algodão. Praça et al. (2012) estudaram a 

utilização de estirpes de Bt para o controle de Plutella xylostella Linnaeus, (Lepidoptera: 

Yponomeutidae), inseto críptico em repolho, e demonstraram que o Bt foi capaz de se movimentar 

endofíticamente, controlando o inseto. Entretanto, ainda são necessários mais estudos visando à 

utilização de Bt endofítico para uma agricultura viável e mais sustentável. 

 

2.4.3. Bt para controle de D. citri em citros 

Insetos sugadores (Hemiptera) não são particularmente suscetíveis às toxinas de Bt 

encontradas naturalmente na superfície das plantas (Chougule & Bonning, 2012; Rausch et al., 

2016). D. citri, por exemplo, utiliza aparatos bucais estiletares para se alimentar no floema 

(Bonani et al., 2010), resultando em uma exposição natural mínima às toxinas de Bt que, 

geralmente, estão presentes no solo e/ou nas superfícies das folhas. Em trabalhos pioneiros com 

citros, nosso grupo desenvolveu bioensaios com D. citri e verificou que a bactéria foi capaz de 

movimentar-se em seedlings de laranjeira Pera e ser recuperada pelo isolamento de folhas do ápice 

(Balbinotte, 2011). O fato da bactéria se movimentar endofiticamente em plantas é extremamente 

interessante, principalmente visando ao controle de insetos sugadores (como mencionado no item 

2.4.2). Após o screening com 21 estirpes de Bt, provenientes do Laboratório de Bactérias 

Entomopatogênicas da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, coordenado pela Dra. Rose 

Monnerat, três foram consideradas promissoras, pois ocasionaram mortalidade de até 75% das 

ninfas de 3° instar do psilídeo (Balbinotte, 2011; Dorta, 2014).  

Essas três estirpes, já caracterizadas pelo grupo da Dra. Monnerat, produzem várias 

toxinas, sendo que a estirpe S1989 possui seis genes cry/cyt, a estirpe S1302 dois genes cry e a 

estirpe S1450 seis genes cry. Assim, Dorta (2014) obteve com a Dra. Monnerat estirpes de Bt 

transformadas com genes únicos para 10 das 13 toxinas identificadas e testou cada um deles 

individualmente. Estas estirpes foram selecionadas para continuação dos experimentos em duas 

linhas de pesquisa, sendo uma linha voltada para a produção de plantas geneticamente modificadas 

expressando genes cry (dados não publicados) e outra voltada para avaliar o potencial destas 

estirpes como potenciais bioinseticidas e selecionar a melhor delas para o controle de D. citri em 
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diferentes combinações de copa/porta-enxerto, visando à viabilização de Bt endofítico para o 

controle do psilídeo, vetor de bactérias associadas ao HLB. 
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3. OBJETIVO 

Selecionar estirpes de Bacillus thuringiensis com capacidade de translocar 

endofiticamente em citros e reduzir a população de ninfas de Diaphorina citri. 

 

3.1. Objetivos específicos 

a) Confirmar a translocação endofítica e a patogenicade de estirpes de Bt a D. citri em 

seedlings e em mudas de laranja doce com diferentes combinações copa/porta-enxerto; 

b) Verificar a translocação de Btk::GFP em seedlings de laranjeira Pera; 

c) Determinar a concentração letal necessária para ocasionar mortalidade da população de 

ninfas de D. citri para as estirpes selecionadas; 

d) Avaliar a interação das toxinas Cry (presentes nas estirpes de Bt selecionadas) com os 

receptores de membrana intestinal - brush border membrane vesicles (BBMV’s) - de 

ninfas de D. citri; 

e) Determinar a compatibilidade de agrotóxicos, comumente utilizados na cultura dos 

citros, com as estirpes de Bt selecionadas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Bioensaios de capacidade endofítica e patogenicidade 

4.1.1. Obtenção de ninfas e adultos de Diaphorina citri  

Adultos e ninfas de D. citri foram obtidos da colônia do Fundecitrus, originada da 

colônia do Departamento de Entomologia da Esalq utilizando murta [Murraya paniculata (L.) 

Jack (Rutaceae)] como hospedeira. Os insetos eram livres da bactéria Ca. L. asiaticus, e 

mantidos em mudas de murta em sala climatizada (25±2 ºC; UR 60±10% e fotofase de 14 

horas). Para a oviposição, murtas com brotações novas foram infestadas com 60 adultos/muda 

com idade de uma a três semanas após a emergência, considerando-se uma proporção de 

machos e fêmeas de 1:1 (Nava et al., 2007). Após um período de sete dias de oviposição, os 

adultos foram retirados, e os insetos que emergiram foram utilizados nos experimentos. 

 

4.1.2. Obtenção e manutenção de plantas  

Para os bioensaios foram utilizadas plantas de laranja doce em pé franco sendo: a) 

seedlings de laranjeira ‘Pera’ [Citrus sinensis (L.) Osbeck] com cerca de seis meses de idade e 

aproximadamente 15 cm de comprimento produzidas em tubetes (100 mL). Para os 

experimentos envolvendo mudas, foram testadas combinações copa/porta-enxerto (com 

aproximadamente 50 cm de comprimento, após a realização da poda para indução de brotação), 

selecionadas em função da importância atual (área plantada) e perspectiva de importância futura 

(produção de mudas em viveiros comerciais), sendo estas: a) mudas de laranjeira ‘Pera’ sobre 

limoeiro ‘Cravo’ [Citrus limonia (L.) Osbeck]; c) ‘Valência’ (C. sinensis) sobre limoeiro 

‘Cravo’ e d) ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle [Poncirus trifoliata (L.) Raf × Citrus paradisi 

Macf] com um ano e meio de idade, produzidas em sacos plásticos de 5 L. Todas as plantas 

foram produzidas em substrato MultplantCitrus® (casca de pinus 80%, carvão vegetal 5% e 

vermiculita 15%), em viveiro certificado e mantidas no Centro de Citricultura “Sylvio Moreira” 

(CCSM) e no Fundecitrus.  
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4.1.3. Estirpes de Bt  

Para os bioensaios, foram utilizadas estirpes de Bt selecionadas em testes preliminares, 

que demonstraram potencial para o controle de ninfas de D. citri (Balbinotte, 2011; Dorta, 

2014). Foram utilizadas três estirpes selvagens, contendo dois ou mais genes cry/cyt, sendo 

estas: S1302 - B. thutingiensis (que sintetiza as toxinas Cry1Ab e Cry3A), S1450 - B. 

thuringiensis subsp. kurstaki - HD-1 (Btk) (sintetizando as toxinas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, 

Cry1B, Cry2Aa e Cry2Ab) e S1989 - B. thutingiensis subsp. israelensis (Bti) (com a produção 

das toxinas Cry4A, Cry4B, Cry10, Cry11, Cyt1A e Cyt1B) e cinco estirpes recombinantes com 

apenas um gene cry ou cyt (expressando as toxinas Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10 ou Cry11).  

Em adição, a estirpe S2032 (Btk) transformada, que expressa green fluorescent protein 

(gfp), foi utilizada para investigar a absorção e translocação de Bt em seedlings de laranjeira 

Pera. Essa proteína, quando exposta à luz ultravioleta, emite fluorescência verde permitindo a 

detecção da bactéria no material observado (Azevedo et al., 2002).  

As estirpes foram cedidas pela Dra. Rose Monnerat, curadora da coleção de B. 

thuringiensis do Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas da Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia e mantidas de acordo com a metodologia descrita no Protocolo da Organização 

Mundial da Saúde (World Health Organization), conforme descrito em Monnerat et al. (2001). 

 

4.1.3.1.  Preparo do inóculo de Bt 

As estirpes foram multiplicadas de acordo com o protocolo de conservação de 

microrganismos estabelecido no Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia. Tiras de papel filtro de 1,5 × 0,5 cm contendo esporos de 

Bt foram colocadas em frascos Erlenmeyer de 125 mL com 30 mL de meio de cultura Embrapa 

(8 g/L caldo nutriente; 1 g/L extrato de levedura; 1 g/L KH2PO4; 1 mg/L CaCO3; 1 mg/L MgSO4 

7H2O; 0,1 mg/L FeSO4 7H2O; 0,1 mg/L MnSO4 7H2O; 0,1 mg/L ZnSO4 7H2O; pH 7,0), 

acrescido de eritromicina (15 mg/mL) para as estirpes recombinantes (Monnerat et al., 2007) e 

mantidas a 28ºC em incubador rotativo a 200 rpm por 72 h (tempo normalmente necessário 

para esporulação máxima).  

O cultivo foi acompanhado em microscópio Leica DM750 P em aumento de 1000 vezes. 

Após 72-76 h, uma alíquota foi retirada da cultura e verificada a presença de esporos e cristais. 

A concentração foi ajustada por meio de diluições seriadas utilizando água destilada 

autoclavada e com auxílio de uma câmara de Neubauer foi relizada a contagem de esporos, para 
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a padronização dos experimentos. Esse procedimento foi realizado anteriormente à montagem 

de cada bioensaio para garantir a qualidade do inóculo. 

 

4.1.4.  Avaliação da capacidade endofítica de Bt em citros  

4.1.4.1. Isolamento e PCR 

Para confirmar a translocação da bactéria em seedlings de laranjeira ‘Pera’, utilizados 

nos bioensaios seletivos e de concentração letal (item 4.1.5.), foram feitos isolamentos de Bt a 

partir de folhas (uma folha/repetição) do ápice (brotações onde os insetos se alimentaram), 120 

horas após a aplicação (HAA). Para confirmar a translocação de Bt em mudas de citros com 

diferentes combinações de copa/porta-enxerto foram avaliadasfolhas (uma folha/repetição) de 

brotações das mudas utilizadas no bioensaio de viabilidade de D. citri (item 4.1.5.), sendo que 

para mudas foram realizados isolamentos 5, 10 e 30 dias após a aplicação (DAA). As folhas 

coletadas foram esterilizadas superficialmente em soluções de hipoclorito de sódio 2,5%, etanol 

70% e água Milli-Q (duas vezes) e maceradas, individualmente, em almofariz contendo 1 mL 

de solução salina (8,5 g/L NaCl). 

Para a detecção das estirpes de Bt, uma alíquota de 100 μL do macerado foi cultivada 

em meio Embrapa sólido (acrescido de eritromicina para as estirpes recombinantes) e incubada 

por 16-24 h a 28ºC. As colônias obtidas foram confirmadas a partir da purificação do DNA. 

Uma alçada de cada colônia foi transferida para tubos contendo 100 µL de água destilada 

esterilizada e as suspensões foram congeladas a -80 °C durante 20 min e em seguida, 

transferidas para blocos de aquecimento (100 °C) durante 10 min para a lise celular. O lisado 

de células resultante foi centrifugado por 5 min a 10.000 rpm, e 2 µL do sobrenadante foi 

utilizado como molde de DNA para a PCR (adaptado de Bravo et al., 1998). A confirmação das 

unidades formadoras de colônias (UFC) de Bt obtidas do isolamento das brotações foi realizada 

por PCR convencional utilizando primers específicos para cada gene cry ou cyt (Tabela 1) e 

pela visualização em aparelho MVX10® Stereomicroscope (Olympus).  

 

 

 

 

Tabela 1.  Primers utilizados para a detecção das estirpes de Bt recombinantes (expressando somente o gene 

cyt1A, cry2Aa, cry4A, cry10 ou cry11) e selvagens (estirpe S1989 - gene para detecção cry11; estirpes S1302 e 

S1450 - gene para detecção cry1Ab), por PCR convencional. 
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Nome da Sequência Sequência 5´- 3´ 
Tamanho do 

fragmento (pb) 

Temperatura de 

Anelamento (°C) 
Referência 

Gral-cyt(d) (cyt1A) (forward) AACCCCTCAATCAACAGCAAGG 
522 51 

Bravo et 

al. (1998) Gral-cyt(d) (cyt1A) (reverse) GGTACACAATACATAACGCCACC 

cry1 esp. cry1Ab (forward) AACAACTATCTGTTCTTGAC  
216 53 

Cerón et 

al. (1995) cry1 esp. cry1Ab (reverse) CTCTTATTATACTTACACTAC  

spe-cry2Aa (forward) CAAGCGAATATAAGGGAGT  
470 50 

Mendoza 

et al. 

(2012) spe-cry2Aa (reverse) TAGCGCCAGAAGATACCA  

cry4Aspe (forward) TCAAAGATCATTTCAAAATTACATG  
459 50 

Ibarra et al. 

(2003) cry4Aspe (reverse) CGGCTTGATCTATGTCATAATCTGT  

cry10spe (forward) TCAATGCTCCATCCAATG  
348 51 

Ibarra et al. 

(2003) cry10spe (reverse) CTTGTATAGGCCTTCCTCCG  

cry11spe (forward) TTAGAAGATACGCCAGATCAAGC  
305 51 

Bravo et 

al. (1998) cry11spe (reverse) CATTTGTACTTGAAGTTGTAATCCC 

 

4.1.4.2. Análise estatística da capacidade endofítica 

Para avaliar a capacidade endofítica de B. thuringiensis em citros, dados das unidades 

formadoras de colônias (UFC) das estirpes de Bt foram analisados no software estatístico "R", 

versão 3.4.2 (R Development Core Team, 2016), sendo seis repetições/tratamento para os 

bioensaios seletivos e de concentração letal, e 10 repetições/tratamento para os ensaios de 

viabilidade (item 4.1.5.). Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado e quando 

houve diferença significativa entre os tratamentos, múltiplas comparações (teste de Tukey, P < 

0,05) foram realizadas por meio da função “glht” do pacote “multcomp” com ajustes nos valores 

de P. Cada ensaio foi repetido duas vezes. 

 

4.1.4.3. Microscopia de fluorescência 

Para detectar a absorção e translocação de Bt nos tecidos das plantas, a estirpe 

recombinante Btk::GFP (S2032), contendo o gene gfp, foi cultivada em meio Embrapa líquido. 

Após 24h de crescimento (conforme item 4.1.3.1.), o inóculo foi aplicado diretamente no 

substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’ e em mudas de laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro 

‘Cravo’, na concentração de 107 esporos/mL, sendo 10 mL para seedlings e 300 mL para mudas 

[quantidade estipulada em ensaios preliminares segundo Dorta, (2014), considerando a 

capacidade de campo do substrato de seedlings e mudas de citros]. Após 24, 72 e 120 horas da 

aplicação, amostras destrutivas do caule e raiz dos seedlings foram analisadas em 10 cortes 
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transversais e longitudinais sequenciais seccionados em micrótomo (25 µm de espessura), para 

cada repetição (10 repetições/tratamento/tempo de avaliação). Os cortes foram analisados em 

microscópio de fluorescência (Olympus BX61) e a fluorescência foi capturada utilizando o 

filtro GFP (comprimento de onda de 520 nm) e filtro WG (comprimento de onda de 594 nm). 

Plantas tratadas somente com água destilada foram utilizadas como controle negativo de 

fluorescência. As imagens obtidas foram capturadas utilizando o software DP Controler e as 

imagens compostas foram projetadas no Image-Pro MC 6.1.  

 

4.1.5. Bioensaios de patogenicidade 

Os bioensaios foram realizados no Centro de Citricultura Sylvio Moreira – 

CCSM/IAC, conduzidos em sala climatizada, com controle de temperatura e fotoperíodo (25±2 

ºC; UR 60±10% e fotofase de 14 horas). Após o preparo (item 4.1.3.1.), as suspensões de Bt 

diluídas em água destilada autoclavada foram aplicadas diretamente no substrato, sendo 10 mL 

para seedlings e 300 mL para mudas enxertadas. Foram realizados diferentes bioensaios, os 

quais estão detalhados a seguir: 

 

a) Bioensaio 1 – Ensaio seletivo  

No primeiro bioensaio de patogenicidade, foi realizado um screening com as oito 

melhores estirpes de 13 avaliadas por Dorta (2014). Foram avaliadas três estirpes 

selvagens: S1302, S1450 e S1989, e cinco recombinantes, contendo os genes 

individualizados: cyt1A, cry2Aa, cry4A, cry10 e cry11. Em todos os casos, a proporção 

entre estirpe de Bt cultivada em meio Embrapa e água destilada autoclavada foi de 

2,5:10 mL. 

Dez ninfas de D. citri (3° instar) foram transferidas, utilizando um pincel macio 

para não danificar os estiletes, de murtas para brotações de seedlings de laranjeira 

‘Pera’ (Figura 4). Após a transferência, os tratamentos foram aplicados diretamente no 

substrato e a mortalidade foi avaliada diariamente até o 5º DAA, conforme detalhado 

no item 4.6.1. O desenho experimental foi composto por seis repetições/tratamento. 

Para o controle foi aplicado somente água destilada. O bioensaio foi realizado duas 

vezes. 



46 

 

Figura 4.  (A) Ninfas de D. citri (3º instar) em ramos de murta; (B) Transferência de ninfas para brotações de 

seedlings de laranjeira ‘Pera’; (C) Ninfas transferidas em brotações de citros; (D) Ninfas se alimentando nas 

brotações com presença de honeydew (aumento de 10 ×). 

 

b) Bioensaio 2 – Ensaio seletivo  

No segundo bioensaio, foram avaliadas as estirpes selvagens S1302, S1450 e as 

recombinantes Cry10 e Cry11, conforme metodologia descrita para o ensaio anterior.  

 

c) Determinação da CL50 e CL80  

Com base nos bioensaios anteriores, foram selecionadas duas estirpes de Bt (S1302 e 

S1450), para determinar a concentração letal necessária para ocasionar mortalidade 

em 50% e em 80% da população de ninfas de D. citri testada. Foram testadas as 

concentrações de 102 a 107 esporos/mL.  

Dez ninfas de D. citri (3° instar) foram transferidas para cada seedling de laranjeira 

‘Pera’. Após a transferência, os tratamentos foram aplicados diretamente no substrato 

e a mortalidade avaliada após 120 h. O desenho experimental foi semelhante ao 

utilizado nos bioensaios 1 e 2. 

 

d) Viabilidade de D. citri em mudas de citros tratadas com Bt  

Após o screening, duas estirpes que apresentaram maiores valores de mortalidade para 

ninfas em seedlings de laranjeira ‘Pera’ foram selecionadas para testes em diferentes 

combinações de copa/porta-enxerto (laranjeira ‘Pera’ enxertada em limoeiro Cravo, 

laranjeira ‘Valência’ em limoeiro Cravo e laranjeira ‘Valência’ em citrumelo Swingle, 

além de seedlings de laranjeira ‘Pera’ como controle varietal). Cinco fêmeas copuladas 

de D. citri foram confinadas, com auxílio de um voil, em brotações novas para todas 

as combinações. Aproximadamente 24 horas após o confinamento, as fêmeas foram 

retiradas e verificou-se a presença de ovos (Figura 5). Os tratamentos foram, então, 
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aplicados diretamente no substrato (na concentração de 107 esporos/mL para ambas as 

estirpes de Bt). Foi realizada a contagem de ovos e foi feito o acompanhamento do 

desenvolvimento das ninfas até a fase adulta. Para determinação da viabilidade da fase 

ninfal, foi realizada uma correlação entre o número total de ninfas emergidas e o 

número total de adultos obtidos ao final das avaliações. O desenho experimental foi 

composto por 10 repetições/tratamento, sendo que no controle negativo foi aplicado 

somente água destilada. O bioensaio foi realizado duas vezes. 

 

 

Figura 5.  Montagem do bioensaio 5. (A) Confinamento, em voil, de fêmeas de D. citri copuladas em brotações 

de seedlings e mudas de citros com diferentes combinações copa/porta-enxerto; (B) A seta indica a fêmea 

ovipositando na brotação; (C) Confirmação da presença de ovos após o período de aproximadamente 24 horas. 

 

4.1.5.1. Confirmação da mortalidade de D. citri ocasionada por Bt 

Para todos os tratamentos, em todos os bioensaios de patogenicidade, a mortalidade de 

D. citri, devido à ação entomopatogênica das estirpes de B. thuringiensis, foi confirmada 

diariamente (bioensaios seletivos 1 e 2) ou a cada 2-3 dias (para os bioensaios de Concentração 

Letal e de viabilidade de ninfas de D. citri em mudas tratadas com Bt). A confirmação da 

mortalidade foi realizada por meio da observação em lupa estereoscópica binocular (Olympus) 

considerando mortas as ninfas que não apresentaram mobilidade ao serem tocadas por um 

pincel, com coloração amarelo-alaranjada, opacas e desidratadas/ressecadas. Após a 

confirmação visual, as ninfas mortas foram coletadas e armazenadas em tubos de polietileno 

(1,5 mL) em câmara fria (4 °C ±2) para posterior detecção da bactéria por isolamento e PCR.  

O isolamento de Bt das ninfas mortas era feito a partir de pools de até cinco insetos 

coletados durante as avaliações diárias para cada repetição de cada tratamento, seguindo 
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protocolo de Dorta (2014). Após a coleta 200μL de água Milli-Q autoclavada foram adicionadas 

ao pool de ninfas, as quais foram maceradas com o auxílio de um pistilo de plástico esterilizado. 

O macerado foi incubado por 12 min a 80 ºC em banho seco e cinco minutos em gelo. Este 

processo foi realizado para matar as células vegetativas de outras bactérias, deixando viáveis 

apenas esporos de Bt (Praça et al., 2011). Após esse processo, uma alíquota de 100 μL do 

macerado foi plaqueada em meio Embrapa sólido, as culturas foram incubadas e confirmadas 

pela observação de colônias de Bt e por PCR utilizando primers específicos, conforme descrito 

no item 4.5. 

 

4.1.5.2. Análise estatística dos bioensaios 

Tanto os bioensaios 1 e 2, quanto o ensaio de viabilidade de D. citri em mudas de citros 

tratadas com Bt foram analisados no software estatístico "R", versão 3.4.2 (R Development 

Core Team, 2016). Os dados da porcentagem de mortalidade foram analisados por meio de 

modelos lineares generalizados (Nelder & Wedderburn, 1972) com distribuição quase-

binomial. A qualidade do ajuste foi feita por meio do gráfico meio-normal de probabilidade 

com um envelope de simulação (Hinde & Demétrio, 1998). 

Para os bioensaios seletivos 1 e 2 e o de teste de viabilidade foram utilizados 

delineamentos inteiramente casualizados (DIC). Quando houve diferença significativa entre os 

tratamentos, múltiplas comparações (teste de Tukey, P < 0,05) foram realizadas por meio da 

função “glht” do pacote “multcomp” com ajustes nos valores de P. 

No bioensaio de viabilidade de ninfas de D. citri em mudas tratadas com Bt, além do 

DIC, foi realizada Análise Fatorial, com características explanatórias: Tratamento (com e sem 

a aplicação das estirpes de B. thuringiensis) × seedlings ou mudas de citros com diferentes 

combinações de copa/porta-enxerto. O desmembramento da interação foi realizado usando a 

função "fat2.crd" do pacote "ExpDes" e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05) 

com ajustes nos valores de P.  

Para a estimativa das concentrações letais (CL50 e CL80) necessárias para ocasionar 

mortalidade em ninfas de D. citri foi utilizado um modelo binomial com função de ligação 

complemento log-log (modelo de Gompit), utilizando-se o “Probit Procedure” do software 

SAS versão 9.2 (Finney, 1971; SAS Institute, 2011).  
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4.2. Ensaio de ligação das toxinas Cry aos receptores de membranas intestinais de D. 

citri 

4.2.1. Purificação, solubilização e quantificação das proteínas Cry 

Para os ensaios de ligação foram utilizadas as proteínas purificadas das estirpes 

recombinantes expressando apenas as proteínas Cry1Ab (encontradas nas estirpes S1450 e 

S1302), Cry1Aa, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2 e Cry1B (encontrada na estirpe S1450) ou Cry11 

(encontrada na estirpe S1989). As estirpes foram cultivadas em meio Embrapa sólido a 28 °C 

por 72 horas (com adição de eritromicina a 10 µL/mL). Após o cultivo, as culturas foram 

transferidas para tubos Falcon e o complexo de esporo-cristal foi centrifugado a 10.000 rpm a 

4 °C durante 10 minutos, com tampão contendo 0,3 M de NaCl e 0,01 M de EDTA (pH 8,0) e 

em seguida com tampão contendo PMSF (fenilmetilsulfonil fluoride) a 1 mM. O sobrenadante 

foi descartado e o sedimento recuperado em tampão TTN [20 mM de Tris, 300 mM de NaCl, 

0,1% de Triton X-100 (pH7,2)] e centrifugado a 10.000 rpm a 4°C por 10 minutos. Este 

procedimento de lavagem foi repetido três vezes.  

Após o processo de lavagem, o material foi sonicado a três pulsos por minuto com 

intervalos de um minuto a 15 W (VirSonic Cel Disrutter 16-850). A purificação das proteínas 

foi realizada por meio de gradiente de sacarose, de acordo com o protocolo descrito por Thomas 

& Ellar (1983). Posteriormente, foram recuperadas com adição de Triton 1% (v/v) e PMSF 1 

mM e solubilizadas em tampão alcalino [carbonato de sódio 50 mM (pH 10,5), β-

mercaptoetanol 0,2% (v/v)] por duas horas a 37 °C. Após esse processo, a amostra foi 

centrifugada por 5 minutos a 12.000 × g o sobrenadante recuperado e o pellet descartado. Em 

seguida a proteína solúvel foi quantificada com Protein Assay (Bio Rad®) pelo método de 

Bradford (Bradford, 1976). Para observação da integridade e massa molecular das proteínas, 

foi feito um gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12 %, de acordo com Laemmli 

(1970). O gel foi corado e fixado com 20 mL de solução corante de Coomassie blue (40% 

metanol, ácido acético 10% e Coomassie blue 0,1%) por cerca de 16 horas, sob leve agitação e 

descorado com 20 mL de solução descorante (40% de metanol, 10% de ácido acético) por 1-2 

horas até a visualização dos perfis protéicos das estirpes. 
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4.2.2. Ativação das proteínas com tripsina  

Os cristais foram purificados e as proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, 

Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 foram quantificadas pelo método de Bradford (Bradford, 1976) e, em 

sequida, incubadas com a enzima tripsina durante duas horas a 37 °C. A concentração da 

tripsina foi ajustada conforme a concentração das proteínas (proporção de 10:1 de 

proteína:enzima, respectivamente). Para a inativação da enzima, foi adicionado tampão PMSF 

a 1 mM, e em sequência, os tubos foram centrifugados e o sobrenadante recuperado. 

 

4.2.3. Biotinilação das proteínas 

Após a ativação das proteínas com tripsina, as proteínas ativas Cry1Aa, Cry1Ab, 

Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 foram biotiniladas utilizando o kit ECL Protein 

Biotinylation System (Amersham®), conforme as recomendações do fabricante. Para a 

marcação das proteínas com biotina, 1 mg das proteínas foi incubado com tampão bicarbonato 

(Amersham®) e 40 µL de biotina pelo período de uma hora em temperatura ambiente. Após 

esse processo, as proteínas foram quantificadas pelo método de Bradford (Bradford, 1970) e foi 

feito um “Western-blotting” para confirmação da biotinilação, analisadas por eletroforese em 

gel desnaturante de poliacrilamida SDS-PAGE a 12% e transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose (Hybond ECL - nitrocellulose membrane - Amersham®). A transferência foi 

realizada a corrente constante de 350 mA em sistema submarino (Hoefer) por 40 min em 

tampão de transferência [25 mM Tris, 192 mM glicina e metanol 20% (v/v)]. A membrana foi 

incubada por 16 h com PBS 1x para que fosse renaturada e incubada com streptoavidina – 

peroxidase conjugada (Amersham®) diluída 1:4000 em 30 mL de PBS 1x durante uma hora. 

Em seguida, a membrana foi lavada com PBS 1x contendo Tween 20 a 0,05% (v/v) e revelada 

utilizando o kit SuperSignal chemiluminescence substrate (Pierce®) de acordo com as 

especificações do fabricante.  

 

4.2.4. Extração de Brush border membrane vesicles (BBMV) de D. citri 

As BBMV’s ou vesículas da borda escovada da membrana apical das células do 

intestino médio de D. citri foram extraídas a partir de quatro tubos de 1,5 mL contendo ninfas 

inteiras do psilídeo (aproximadamente 60 mil ninfas entre 2º a 4º ínstares, obtidas de murtas). 

As ninfas foram homogeneizadas com o auxílio de um homogeneizador Glas-Col, em 10 pulsos 
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de 3.000 rpm em 12 mL de tampão MET gelado (20 mM Tris, 300 mM manitol, 5 mM de 

EGTA, pH 7,3). Após a homogeneização, o material foi centrifugado a 200 rpm por 5 minutos, 

reservando-se o sobrenadante (SI).  

O sedimento foi ressuspendido em 4 mL de tampão MET e homogeneizado em 10 

pulsos a 3.000 rpm, centrifugado novamente a 2.000 rpm por 5 minutos, descartando-se o 

sedimento. O sobrenadante (SII) foi misturado ao SI e homogeneizados novamente com 15 

pulsos a 3.000 rpm. Após essa etapa, adicionou-se 842 µL de MgCl2 240 mM e incubou-se em 

gelo por 15 minutos. Após o período de incubação, os sobrenadantes foram centrifugados a 

5.000 rpm por 5 minutos, e o sobrenadante resultante foi reservado (SIII). O sedimento foi 

novamente ressuspendido em 4 mL de tampão MET e homogeneizado em 15 pulsos a 3.000 

rpm. Após a adição de 210 µL de MgCl2 240 mM ao homogeneizado, a mistura foi centrifugada 

a 2.000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante foi adicionado aos sobrenadantes obtidos 

anteriormente. Este processo foi repetido mais uma vez com o sedimento obtido, para a 

otimização da obtenção de BBMV’s e os sobrenadantes obtidos foram adicionados aos 

anteriores. 

Os sobrenadantes foram misturados e centrifugados a 12.000 × g por 90 minutos. Após 

a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspendido em 4 mL de tampão 

MET e homogeneizado com 15 pulsos a 3.000 rpm. Ao homogeneizado, adicionou-se MgCl2 

240 mM (210 µL) e procedeu-se com a centrifugação a 5.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi reservado e o sedimento novamente ressuspendido em 4 mL de tampão MET 

com auxílio do homogeneizador Glas-Col. Após esse processo, o sedimento foi armazenado 

em alíquotas de 30 µL à -80 °C (neste material encontram-se as BBMV’s, porém em menor 

concentração). 

Com o sobrenadante reservado, foi realizada uma nova etapa de centrifugação a 12.000 

× g por 90 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado, e o sedimento foi 

ressupendido em 1 mL de tampão MET e homogeneizado. As BBMV’s obtidas de D. citri 

foram armazenadas em alíquotas de 30 µL à -80 °C (nesta fração, encontram-se as membranas 

em alta concentração utilizadas para o ensaio de ligação). Após a extração das BBMV’s, as 

mesmas foram quantificadas pelo método de Bradford (Bradford, 1976). 
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4.2.5. Ensaio de ligação 

O ensaio de ligação foi realizado de acordo com Aranda et al. (1996). Para este ensaio, 

utilizaram-se as proteínas puras: Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 

marcadas com biotina (item 4.7.3), juntamente com as BBMV’s (em alta concentração) 

extraídas de ninfas de D. citri (item 4.7.4).  

As proteínas biotiniladas, na concentração de 100 nM, foram incubadas com 10 µg de 

BBMV em 100 µL (volume final) de tampão de ligação [PBS 1× (pH 7,6), BSA 0,1% (m/v), 

Tween 20 0,1% (v/v)] em temperatura ambiente, durante uma hora. Para remover as proteínas 

não ligadas às BBMV’s, procedeu-se uma centrifugação durante 10 minutos a 12.000 × g.  

Após a centrifugação, 90 µL do sobrenadante foram retirados com auxílio de uma pipeta 

e foram adicionados 90 µL de tampão de ligação [PBS 1× (pH 7,6), Tween 20 0,1% (v/v)], 

centrifugando novamente por 10 minutos a 14.000 × g. Após a centrifugação, foram retirados 

90 µL do sobrenadante, com auxílio de uma pipeta, e foram adicionados 5 µL de tampão de 

amostra de proteína [Glicerol concentrado, Tris HCl 0,5 M pH6,8, SDS, Bromophenol blue, β-

mercaptoetanol 10%). As amostras foram fervidas por três minutos a 100 °C e, em seguida, 

aplicadas em gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 9% (Cuba Hoefer miniVE – 

Vertical electrophoresis system). A transferência foi realizada em corrente constante de 350 

mA em sistema submarino (Hoefer®) por aproximadamente uma hora em tampão de 

transferência [Tris Base 25 mM, glicina 192 mM e metanol 20% (v/v)]. As membranas de 

nitrocelulose foram incubadas por 16 horas a 4 °C com PBS 1x para a renaturação. Em seguida, 

as membranas contendo as ligações das proteínas marcadas com as BBMV’s foram incubadas 

em streptovidina conjugada com peroxidade (Amersham®) na proporção de 1:6000 em 30 mL 

de PBS 1x por uma hora, para ativar a marcação das toxinas presentes na membrana. A 

revelação das membranas foi feita com auxílio do Kit Super Signal Chemiluminescence 

Substrate (Pierce®), de acordo com as especificações do fabricante.  

 

4.3. Avaliação da compatibilidade das estirpes de Bt a agrotóxicos utilizados em citros 

O efeito de agrotóxicos comumente utilizados na citricultura (Tabela 2) sobre as estirpes 

de Bt selecionadas (S1450 e S1302) foi estudado avaliando-se o crescimento vegetativo dos 

entomopatógenos na presença ou ausência dos ingredientes ativos, visando a uma futura 

utilização das estirpes como base para bioinseticidas sistêmicos.  
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Os produtos foram adicionados em meio Embrapa ainda líquido (±40°C), de modo que 

a concentração final do produto no meio correspondesse às recomendações de cada fabricante 

para a aplicação em campo. Em seguida, o meio de cultura foi vertido em placas de Petri e, após 

a solidificação, foi utilizada a metodologia simplificada para a determinação do número de UFC 

de Bacillus spp. Alíquotas de 100 µL de uma suspensão contendo cada estirpe de Bt (na 

concentração de 10-5 células/mL, ajustada com auxílio de uma câmara de Neubauer, a partir de 

diluições seriadas da bactéria em água destilada autoclavada) foram inoculadas na superfície 

do meio de cultura, sendo 10 placas por tratamento. Após a inoculação, as placas foram 

deixadas abertas no interior de uma câmera de fluxo laminar até a secagem da suspensão 

inoculada (adaptada de Alves & Moraes, 1998).   

As culturas foram incubadas em estufa B.O.D a 28°C, por 12-14 horas e a avaliação da 

sobrevivência do Bt nos diferentes ingredientes ativos foi realizada por meio da contagem de 

unidades formadoras de colônias (UFC). Foi utilizado um delineamento inteiramente 

casualizado com 10 repetições por tratamento, sendo o experimento repetido duas vezes. Os 

dados foram analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. 

Adicionalmente, a compatibilidade das estirpes de Bt com os agrotóxicos foi verificada 

in vivo, utilizando-se seedlings de laranjeira ‘Pera’. Para este experimento, as estirpes foram 

cultivadas conforme item 4.1.3.1. e aplicadas diretamente no substrato (10 mL por seedling na 

concentração de 107 esporos/mL). Após a aplicação, os seedlings foram pulverizados com os 

produtos químicos, conforme recomendações dos fabricantes (Tabela 2). Como controle 

negativo, foi aplicada somente água destilada. Após 120 HAA, amostras de folhas do ápice dos 

seedlings (brotações) foram utilizadas para a detecção das estirpes de Bt, conforme item 4.5. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 10 repetições (seedlings) por 

tratamento para cada estirpe (S1302 e S1450), com repetição do ensaio. Os dados foram 

analisados por análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Agrotóxicos registrados para a cultura de citros no Brasil e utilizados nos testes de compatibilidade com 

as estirpes de B. thuringiensis (S1302 e S1450).  

Ingrediente 

Ativo 

Produto 

registrado 
Classe 

Dose utilizada 

(produto comercial)  
Grupo químico 

Abamectina Vertimec 18 EC Inseticida/Acaric. 400 mL/2000L Avermectina 

Espirodiclofeno Envidor Acaricida 400 mL/2000L Cetoenol 

Hidróxido de 

Cobre 
Kocide Bacteric./Fungic. 3 kg/2000 L Inorgânico 

Imidacloprido Provado 200 SC Inseticida sistêmico 400 mL/2000L Neonicotinoide 

Oxicloreto de 

Cobre 
Recop Fungic./Bacteric. 3,6 kg/2000 L Inorgânico 

Óxido Cuproso Redshield Bacteric./Fungic. 1,5 kg/2000 L Inorgânico 

Piraclostrobina Comet Fungicida 300 mL/2000 L Estrobilurina 

Dimetoato 
Dimetoato 500 

EC Nortox 

Inseticida/Acaric. 

Sistêmico 
2,5 L/2000 L Organofosforado 

Trifloxistrobina 

+ Tebuconazole 
Nativo Fungicida 800 mL/2000 L Estrobilurina 
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5. RESULTADOS 

5.1. Absorção e translocação de Bt in planta 

5.1.1. Isolamento e PCR 

A obtenção de colônias em meio Embrapa a partir do isolamento de brotações de citros 

demonstrou a capacidade de absorção e translocação de B. thuringiensis do sistema radicular 

até o ápice foliar dos seedlings de laranjeira ‘Pera’ assim como em mudas com diferentes 

combinações copa/porta-enxerto. As colônias foram identificadas morfologicamente 

apresentando superfície enrugada e borda irregular (Figura 6), sendo posteriormente 

confirmadas molecularmente por PCR, utilizando primers específicos para cada estirpe (Figura 

7). 

 

 

Figura 6.  Colônias de B. thuringiensis isoladas a partir de brotações de seedlings de laranjeira ‘Pera’ (120 horas 

após a inoculação com Bt), em meio Embrapa (com eritromicina para estirpes recombinantes) após 16 horas de 

cultivo em B.O.D. a 28 °C ±2.  
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Figura 7. Confirmação das colônias de estirpes de B. thuringiensis obtidas do isolamento de brotações de 

seedlings de laranjeira ‘Pera’. Visualização de fragmentos de DNA em gel de agarose a 1%, correspondente aos 

produtos de PCR com primers específicos para cada estirpe. 1Kb: marcador de peso molecular, N - Controle 

negativo. As bandas correspondem às colônias positivas para cada estirpe de Bt correspondente: Cyt1A - 522 pb; 

Cry2Aa - 470 pb; Cry4A - 459 pb; Cry10 - 348 pb; Cry11 - 305 pb; S1302 (gene cry1Ab – 216 pb); S1450 (gene 

cry1Ab – 216 pb) e S1989 (gene cry11 – 305 pb). 

 

A partir do plaqueamento do macerado de folhas do ápice de seedlings de laranjeira 

previamente inoculados com Bt, foi mensurado o número de unidades formadoras de colônias 

por mililitro (UFC/mL) observadas no meio de cultivo. No Bioensaio 1, a estirpe S1989 

proporcionou o maior número de colônias, com aproximadamente 3,0 × 104 UFC/mL, seguida 

pela estirpe S1450. No Bioensaio 2, todas as estirpes proporcionaram entre 1,8 a 2,4 × 104 

UFC/mL (Figura 8).  

No bioensaio de determinação da concentração letal, as menores concentrações 

aplicadas proporcionaram também menores números de UFC/mL após o isolamento, sendo que 

foram obtidas até 2 × 104 UFC/mL de B. thuringiensis ao final do bioensaio, quando utilizada 

a concentração de 107 esporos/mL para ambas as estirpes testadas – S1302 e S1450 (Figura 8). 

 



57 

 

 

Figura 8. Unidades formadoras de colônias (UFC/mL) das estirpes de Bt após 120 horas de aplicação da 

suspensão bacteriana no substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’ utilizados nos bioensaios. As concentrações 

(eixo x) representam a quantidade de esporos/mL aplicada para cada estirpe correspondente. Médias seguidas pela 

mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os valores correspondem à média de 

dois bioensaios. 

 

Quanto à persistência das estirpes S1450 e S1302 em mudas enxertadas, durante os 

tempos avaliados (5, 10 e 30 dias após a aplicação dos tratamentos), observaram-se colônias da 

bactéria até 30 DAA, sendo que a estirpe S1302 persistiu por mais tempo nas combinações de 

citros do que a estirpe S1450 (encontrada somente para seedlings de laranjeira ‘Pera’ 30 DAA). 

Houve uma redução do número de colônias de Bt em relação ao 5º DAA, sendo que, em 

algumas repetições, não foram observadas colônias da bactéria após esse período. A estirpe 

S1302 proporcionou o maior número de UFC/mL para os tempos avaliados, sendo a maior 

concentração da bactéria observada em plantas de laranjeira ‘Pera’ pé franco aos 5 DAA. A 

redução na população bacteriana com o passar do tempo também foi observada para a estirpe 

S1450 (Figura 9). 
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Figura 9.  Média de unidades formadoras de colônias (UFC/mL) das estirpes de B. thuringiensis, obtidas pelo 

isolamento de folhas do ápice (brotações) de plantas utilizadas no ensaio de viabilidade de D. citri em mudas 

tratadas com Bt, após 5, 10 e 30 dias da aplicação dos tratamentos (d.a.a.). Identificação dos tratamentos: 1) 

Controle (água) em seedlings de laranjeira ‘Pera’; 2) Controle (água) em laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 

3) Controle (água) em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 4) Controle (água) em laranjeira ‘Valência’ 

sobre citrumelo Swingle; 5) Estirpe S1302 inoculada em seedlings de laranjeira ‘Pera’; 6) S1302 em laranjeira 

‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 7) S1302 em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 8) S1302 em laranjeira 

‘Valência’ sobre citrumelo Swingle; 9) Estirpe S1450 inoculada em seedlings de laranjeira ‘Pera’; 10) S1450 em 

laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 11) S1450 em laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro ‘Cravo’; 12) S1450 

em laranjeira ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle. 

 

5.1.2. Microscopia de fluorescência 

Foram retiradas amostras de caule e raiz de seedlings de laranjeira ‘Pera’ e mudas de 

‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’ para a confirmação da translocação do Btk::GFP (Figura 10). A 

absorção e a translocação de Bt in planta foram confirmadas pela observação direta da bactéria 

nos tecidos por microscopia de fluorescência, após a aplicação da bactéria no substrato. Nos 

cortes transversais e longitudinais de caule e raiz, foi possível visualizar células vegetativas e 

esporos em todos os tempos avaliados (24, 72 e 120 HAA), após a aplicação com o Btk::GFP 

(Figura 11). 

As imagens demonstram as bactérias aderidas principalmente à parede do xilema e a 

elementos de vasos (câmbio vascular) (Figura 11,1-D, 3-D). A figura 11 (2-D) demonstra 

bactérias alojadas nas paredes do xilema e do parênquima. Na figura 11 (4-D) é possível 

observar fluorescência no raio parenquemático com o Btk::GFP associado à parede das fibras 

(Figura 11 - 5-D).  
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Figura 10. Amostras de caule e raiz retiradas de seedlings de laranjeira ‘Pera’ e utilizadas para as análises de 

microscopia de fluorescência para detecção de Btk::GFP. Me: Medula; Fl: Floema; Xl: Xilema; Ct: Córtex; Ep: 

Epiderme. 
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Figura 11. Cortes transversais do caule (1, 3, 5 e 7) e raiz (2, 4, 6 e 8) de seedlings de laranjeira ‘Pera’ após 24 (1 e 2), 72 (3 e 

4) e 120 horas (5 e 6) de inoculação com Btk::GFP (estirpe S2032). As imagens 7 e 8 correspondem ao controle não inoculado. 

As amostras foram analisadas em microscópio de fluorescência (Olympus BX61) (aumento de 1000 ×). As imagens A 

correspondem à luz transmitida, B ao filtro GFP, C ao filtro WG, e as imagens D correspondem às imagens compostas 

(projetadas no Image-Pro MC 6.1), destacando o Btk::GFP no tecido da planta. Abreviações: Ev: elemento de vaso; Xl: xilema; 

P: parênquima; Me: Medula; Rp: Raio parenquemático; Cv: Câmbio vascular; Rv: raio vascular. As setas destacam o Btk::GFP. 
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Para os cortes longitudinais de amostras de caule e raiz de mudas de laranjeira, foi 

possível observar a presença de células vegetativas aderidas, principalmente, nos vasos do 

xilema 120 HAA (Figura 12). Durante as análises, foi possível verificar que as células 

vegetativas se encontravam aderidas principalmente próximo a pontuações nos elementos de 

vasos do xilema (Figura 12, 1-D), o que poderia indicar que a translocação in planta ocorre por 

meio da movimentação do Bt por essas pontuações. Foi possível observar também, que a 

maioria das células vegetativas encontradas nas raízes estavam aderidas aos vasos do xilema, 

principalmente próximos as regiões de formações de raízes secundárias (Figura 12, 3 e 4-D). 

Não foi observada a presença de células vegetativas de Bt no floema de raízes/caule de 

seedlings e mudas de laranjeira Pera. Não foi observada fluorescência, após a composição das 

imagens, no controle não inoculado. 

 

 

Figura 12. Cortes longitudinais do caule (1 e 2) e raiz (3 e 4) de mudas de laranjeira ‘Pera’ enxertadas sobre 

limoeiro ‘Cravo’ após 120 horas de inoculação com Btk::GFP (estirpe S2032). As amostras foram analisadas em 

microscópio de fluorescência. As imagens A correspondem à luz transmitida, B ao filtro GFP, C ao filtro WG, e 

as imagens D correspondem às imagens compostas, destacando o Btk::GFP no tecido da planta. Abreviações: Ev: 

elemento de vaso; Xl: xilema; RS: raiz secundária. As setas destacam a presença de Btk::GFP. 
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5.2. Bioensaios de patogenicidade 

5.2.1. Bioensaio 1 - Ensaio seletivo 

Durante as avaliações diárias, observou-se que as estirpes de B. thuringiensis - S1989, 

S1302, S1450 e Cry10 - proporcionaram mortalidade desde o primeiro dia após a 

aplicação dos tratamentos, com valores entre 30 a 40%, sendo que o controle ocasionou 

10% de mortalidade (F: 4,66; GL: 8, P <0,0005). Após 72 horas os maiores valores de 

mortalidade foram observados para as estirpes selvagens S1450 e S1302, e a estirpe 

recombinante Cry10, todas com 56%, seguida da estirpe Cyt1A com 38% de 

mortalidade de ninfas (Figura 13) (F: 10,77; GL: 8, P <0,0001). Esse resultado se 

confirmou após 120 HAA, proporcionando mortalidade de 70%, 68% e 66%, 

respectivamente (Figura 13) (F: 13,65; GL: 8, P <0,0001). 
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Figura 13. Bioensaio 1 – Ensaio seletivo. Avaliação da mortalidade de ninfas de D. citri transferidas de murta 

para brotações de seedlings de laranjeira ‘Pera’, após 24, 72 e 120 horas de aplicação dos tratamentos diretamente 

no substrato (Controle - água, estirpes de B. thuringiensis recombinantes: Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10 e Cry11; 

estirpes selvagens: S1302, S1450 e S1989). As barras correspondem ao erro padrão. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os valores correspondem à média de dois 

bioensaios.   
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5.2.2. Bioensaio 2 – Ensaio seletivo 

No Bioensaio 2, nas primeiras 24 HAA, a estirpe S1450 proporcionou a maior taxa de 

mortalidade de ninfas de D. citri, com 38% (F: 3,5; GL: 4, P <0,0254). No terceiro dia de 

avaliação, as estirpes S1450, S1302 e Cry10 proporcionaram valores de mortalidade acima de 

50% e as mesmas foram os melhores tratamentos ao final das avaliações (120 HAA) (F: 13,3; 

GL: 4, P <0,0001). Para o Bioensaio 2, a estirpe S1302 proporcionou uma mortalidade de até 

90% das ninfas, e uma redução de 82% em relação ao controle. A estirpe S1450 promoveu 80% 

de mortalidade e de redução em relação ao controle, seguidos dos tratamentos Cry10 e Cry11 

(74% e 56% de mortalidade, respectivamente) (Figura 14) (F: 22,58; GL: 4, P <0,0001).   
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Figura 14. Bioensaio 2 – Ensaio seletivo. Avaliação da mortalidade de ninfas de D. citri transferidas de murta 

para brotações de seedlings de laranjeira ‘Pera’, após 24, 72 e 120 horas da aplicação com os tratamentos 

diretamente no substrato (Controle – água; estirpes de B. thuringiensis recombinantes: Cry10 e Cry11; estirpes 

selvagens: S1302 e S1450). As barras correspondem ao erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os valores correspondem à média de dois bioensaios.  
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5.2.3. Concentração letal de Bt para D. citri 

 

 Para determinar a concentração de esporos necessários para ocasionar 50% e 80% de 

mortalidade da população de ninfas de D. citri (CL50 e CL80, respectivamente), foram avaliadas 

as estirpes S1302 e S1450 nas concentrações de 102 a 107 esporos/mL, aplicadas diretamente 

no substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’. A estirpe S1302 apresentou CL50 de 4,92 × 104 

esporos/mL e CL80 de 6,63 × 107 esporos/mL. Já a estirpe S1450 foi capaz de ocasionar 

mortalidade em 50% das ninfas testadas quando utilizada na concentração de 2,19 × 104 

esporos/mL, e a CL80 foi de 6,18 × 108 esporos/mL (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Estimativa das CL50 e CL80 (em esporos mL-1) e intervalo de confiança de estirpes de B. thuringiensis 

para ninfas de D. citri em seedlings de laranjeira ‘Pera’. 

Estirpe 
Tempo de 

exposição (h) 
N1 

2Slope ± EP  

(valor de P) 

CL50 (IC)3 CL80 (IC) 4χ2 GL5 h6 

S1302 120 420 

0,33 ± 0,06  

(P < 0,0001) 

4,92×104  

(1,03×104 - 2,07×105) 

6,63×107  

(5,28×106 - 9,95×108) 

2,10 4 0,52 

S1450 120 420 

0,19 ± 0,04  

(P < 0,0001) 

2,19×104  

(1,41×103 - 1,97×105) 

6,18×108  

(1,97×107 - 3,29×1012) 

2,59 4 0,65 

1N: número de ninfas testadas. 2Slope: Coeficiente angular.  3IC: intervalo de confiança a 95% de probabilidade 

de erro. 4χ2: Valor de qui-quadrado de Pearson. 5GL: Graus de liberdade. 6h.: Fator de heterogeneidade. 

 

Foi realizado mais um bioensaio para verificar se uma maior concentração aplicada 

diretamente no substrato de seedlings poderia ocasionar maior mortalidade de ninfas. Para este 

bioensaio foram testadas concentrações entre 106 a 108 de esporos/mL, e pode-se observar que 

não houve diferença entre as concentrações avaliadas. Entretanto, a concentração de 107 

proporcionou os maiores valores de mortalidade para ambas as estirpes, ocasionando 76% de 

mortalidade para a estirpe S1302 e 80% de mortalidade para S1450. A redução de ninfas em 

relação ao controle foi de 82% e 83% para S1302 e S1450, respectivamente (Figura 15). Sendo 

assim, a concentração de 107 esporos/mL foi selecionada, para ambas as estirpes, para a 

condução dos bioensaios posteriores (F: 21,08; GL:6, P <0,0001). 
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Figura 15.  Bioensaio com diferentes concentrações de esporos de estirpes de B. thuringiensis aplicadas 

diretamente no substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’ com ninfas de 3º instar de D. citri transferidas nas 

brotações. O eixo y corresponde a mortalidade (%) de ninfas após 120 horas de aplicação dos tratamentos – eixo 

x (estirpes S1302 e S1450 nas concentrações de 106, 107 e 108 esporos/mL, água como controle). As barras 

correspondem ao erro padrão. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Os valores correspondem à média de dois bioensaios. 

 

5.2.4. Viabilidade de D. citri em mudas de citros tratadas com Bt 

Neste bioensaio, foi observada maior viabilidade de ninfas de D. citri no controle (água) 

(média de 94,9%) independentemente da combinação copa/porta-enxerto, comprovando o 

efeito patogênico de B. thuringiensis ao psilídeo em mudas de citros. Para a estirpe S1302, 

maior relação de ninfas vivas foi observada em mudas de laranjeira ‘Valência’ sobre limoeiro 

Cravo (74,1%), seguida de ‘Valência’ sobre Citrumelo Swingle (66,7), ‘Pera’ sobre limoeiro 

Cravo (63,4%) e seedlings de laranjeira ‘Pera’ (50,9%) (Figura 16). A redução da viabilidade 

de ninfas em relação ao controle para a estirpe S1302 foi de até 44,4% em seedlings de laranjeira 

‘Pera’, 33,5% para mudas de ‘Pera’ sobre limoeiro Cravo, 23,3% para ‘Valência’ sobre limoeiro 

Cravo e 30,7% para ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle. 

A estirpe S1450 proporcionou até 78,1% de viabilidade de D. citri para a combinação 

‘Pera’ sobre Cravo, 68,4% para ‘Valência’ sobre Citrumelo Swingle, 61,7% em seedlings de 

laranjeira ‘Pera’ e 56,1% de insetos vivos em ‘Valência’ sobre Cravo (Figura 16). Quanto à 
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redução da viabilidade de ninfas de D. citri em relação ao controle não inoculado com a 

bactéria, foram observadas reduções de 18,0%, 29,0%, 33,2% e 41,9%, respectivamente para 

cada combinação de copa/porta-enxerto. 

 

Figura 16. Avaliação da viabilidade de ninfas de D. citri, após a oviposição de fêmeas em brotações de diferentes 

combinações de copa/porta-enxerto. Os tratamentos correspondem às estirpes de Bt S1302, S1450 (107 

esporos/mL) e controle (água destilada). As letras maiúsculas correspondem às combinações de copa/porta-

enxerto: P: seedlings de laranjeira ‘Pera’; P/R: laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro ‘Cravo’; V/R: laranjeira ‘Valência’ 

sobre limoeiro ‘Cravo’ e V/CS: laranjeira ‘Valência’ sobre citrumelo Swingle. Médias seguidas pela mesma letra 

minúscula não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. As barras correspondem ao erro padrão. 

Os valores correspondem à média de dois bioensaios. 

 

Para verificar se a aplicação de Bt e/ou diferentes combinações de copa/porta-enxerto 

influenciaram na viabilidade ninfal, foi realizada uma análise fatorial (Tabela 4), a qual 

demonstrou que as duas estirpes de Bt avaliadas ocasionaram menor viabilidade de D. citri, 

independentemente das combinações utilizadas. Entretanto, o tipo de planta (mudas ou 

seedlings) influenciou a viabilidade de D. citri, quando tratadas com Bt, sendo que menores 

valores de viabilidade foram observados em seedlings de laranjeira ‘Pera’ (Tabela 4).  
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Tabela 4. Análise fatorial referente ao bioensaio de viabilidade de ninfas de D. citri em mudas de citros tratadas 

com Bt (média de dois bioensaios). As médias do Fator 1 (com e sem a aplicação das estirpes de B. thuringiensis) 

e Fator 2 (seedlings ou mudas de citros com diferentes combinações de copa/porta-enxerto) são referentes à 

porcentagem de viabilidade de D. citri após a oviposição de fêmeas nas brotações de citros. Os tratamentos 

correspondem às estirpes de Bt S1302, S1450 (107 esporos/mL) e controle (água destilada), assim como as 

combinações de copa/porta-enxerto. 

Análise fatorial - Viabilidade de ninfas de D. citri em mudas e seedlings de citros tratados com Bt 

Tratamentos Viabilidade (%) Fator 1 (F1) % Redução* 

Controle 94,9 b**  

S1302 63,8 a 30,8 

S1450 65,9 a 30,6 

Combinação Copa/PE Viabilidade (%) Fator 2 (F2)   

‘Pera’ (Seedling) 67,8 a 28,5 

‘Pera’/limoeiro ‘Cravo’ 78,9 b 16,8 

‘Valência’/limoeiro ‘Cravo’ 75,6 b 20,3 

‘Valência’/citrumelo Swingle 77,1 b 18,7 

Viabilidade (%) da interação (F1 xF2) 

Tratamentos x Combinação 

Copa/PE 

‘Pera’ 

(Seedling) 

‘Pera’/ 

limoeiro ‘Cravo’ 

‘Valência’/ 

limoeiro ‘Cravo’ 

‘Valência’/ 

citrumelo Swingle 

Controle 91,5 bA 95,3 cA 96,6 cA 96,3 bA 

S1302 50,9 aA 63,4 aAB 74,1 cB 66,7 aB 

S1450 61,1 aA 78,1 bB 56,1 aA 68,4 aAB 

Fator 1: GL: 2, F: 112,18, P < 0,01; Fator 2: GL: 3, F: 6,65, P < 0,01; Interação F1 × F2: GL: 11, F: 5,48, P < 0,01. 
*Redução, em porcentagem, da viavibilidade de D. citri em relação ao controle (água). **Médias seguidas pela mesma letra 

minúscula não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade (colunas). ***Médias seguidas pela mesma letra 

maiúscula não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade (linhas). 

 

5.2.5. Confirmação da mortalidade de D. citri por observação em lupa e PCR 

A mortalidade das ninfas, ocasionadas pelas estirpes de Bt, foi confirmada pela 

visualização diária em microscópio estereoscópio (Figura 17) e pelo isolamento de colônias da 

bactéria obtidas do pool de ninfas mortas (Figura 18). Todas as colônias selecionadas para as 

análises de PCR foram positivas para a presença de genes cry ou cyt conforme primers 

específicos para a identificação de cada estirpe (Figura 19). 

Durante as avaliações observou-se que a mairia das ninfas que se alimentavam em 

seedlings de laranjeira ‘Pera’ e em mudas de citros, tratadas com Bt, morreram durante a troca 

de instar (Figura 17). 
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Figura 17. Avaliação visual, em microscópio estereoscópico binocular (Olympus), da mortalidade de ninfas de 

D. citri durante os bioensaios de patogenicidade. As setas pretas indicam as ninfas mortas e as setas vermelhas a 

exúvia das ninfas.  A) Controle (água destilada), B) estirpe S1302 e C) estirpe S1450. 

 

 

Figura 18. Isolamento das estirpes de Bt a partir do pool de ninfas mortas que se alimentaram em brotações de 

seedlings de laranjeira ‘Pera’ inoculados com Bt. As ninfas foram coletadas durante as avaliações diárias de 

mortalidade e avaliadas em pool de amostras. As colônias obtidas foram visualizadas em lupa estereoscópica 

binocular (Olympus) após 16 horas de cultivo em B.O.D. a 28 °C ±2.  

 
 

 



71 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Figura 19. Confirmação de colônias de Bt obtidas a partir de pool de ninfas de D. citri mortas, após a alimentação 

em seedlings de laranjeira ‘Pera’ tratados com a bactéria. 1Kb: marcador de peso molecular, N - Controle negativo 

para cada estirpe. As bandas correspondem às colônias positivas para cada estirpe de Bt correspondente visualizada 

em gel de agarose a 1% utilizando produtos de PCR com primers específicos: Cyt1A – fragmento de 522 pb; 

Cry2Aa - 470 pb; Cry4A - 459 pb; Cry10 - 348 pb; Cry11 - 305 pb; S1302 (gene cry1Ab – 216 pb); S1450 (gene 

cry1Ab – 216 pb) e S1989 (gene cry11 – 305 pb).  

 

5.3. Ligação das toxinas Cry aos receptores de membranas intestinais de D. citri 

5.3.1. Purificação das proteínas Cry 

As proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2 e Cry1B e Cry11 foram 

adequadamente purificadas. A integridade e massa molecular das proteínas foram visualizadas 

em gel desnaturante de poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12%, apresentando padrão de banda 

esperado para cada proteína (dados não mostrados). 
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5.3.2. Ativação das proteínas com tripsina  

As proteínas purificadas: Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 

foram quantificadas pelo método de Bradford e ativadas com tripsina (Figura 20). A ativação 

das proteínas está correlacionada ao mecanismo de ação das toxinas Cry no intestino dos 

insetos, sendo este passo fundamental para a liberação dos fragmentos tóxicos das protoxinas. 

A interação da toxina ativa com os possíveis receptores de membrana presentes nas BBMV’s 

depende da conformação em que as duas estruturas se encontram, sendo assim, a tripsina é uma 

enzima que simula essa condição que ocorre naturalmente no intestino dos insetos.  

 

 

Figura 20.  Ativação das proteínas de Bt com tripsina (SDS-PAGE a 12%). M: Marcador de massa molecular 

Rainbow da GE Healthcare. Proteínas ativadas: 1) Cry1Aa, 2) Cry1Ab, 3) Cry1Ac, 4) Cry2Aa, 5) Cry2Ab2, 6) 

Cry1B e 7) Cry11. 

 

5.3.3. Biotinilação das proteínas 

As proteínas ativas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 

foram biotiniladas e apresentaram banda principal de 65 kDa (Figura 21).  
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Figura 21.  Biotinilação das proteínas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11 observadas 

em SDS-PAGE a 12%. As bandas correspondem às proteínas ativas e biotiniladas. 

 

5.3.4. Ligação das toxinas Cry aos receptores de membrana intestinais de D. citri (BBMV) 

As vesículas da borda escovada da membrana apical das células do intestino (BBMV’s) 

foram extraídas de ninfas D. citri e utilizadas para o ensaio de ligação. As membranas contendo 

as BBMV’s de D. citri apresentaram ligações para todas as toxinas Cry testadas, quando 

submetidas à marcação das proteínas biotiniladas. A presença do sinal positivo significa que 

ocorreu a ligação entre as proteínas Cry e os receptores presentes na superfície do intestino 

médio de D. citri (Figura 22). 

  

Figura 22.  Proteínas ativadas e biotiniladas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B e Cry11, 

ligadas aos receptores intestinais de D. citri. Os sinais positivos indicam a ligação das proteínas aos receptores. 

 

Para as toxinas Cry1Aa, Cry1Ab e Cry11, no ensaio de ligação com as BBMV’s de 

ninfas de D. citri, as bandas de 65 kDa não apareceram no primeiro momento após a exposição 

ao filme, porém, a mesma membrana foi exposta por mais tempo (aproximadamente 2 h), onde 

foi possível observar as bandas correspondentes (Figura 23). 

 

 

Figura 23.  Proteínas ativadas e biotiniladas Cry1Aa, Cry1Ab e Cry11 ligadas aos receptores intestinais de D. 

citri. Os sinais positivos indicam a ligação das proteínas aos receptores. 
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5.4. Compatibilidade das estirpes de Bt à agrotóxicos utilizados em citros 

Para a estirpe S1302, dentre os agrotóxicos testados quanto à compatibilidade in vitro, 

somente o espirodiclofeno não afetou o crescimento de colônias. Os agrotóxicos imidacloprido 

e piraclostrobina diminuíram a formação de colônias de Bt (com até 8,0 × 105 UFC/mL), e a 

piraclostrobina, além de reduzir a UFC/mL, proporcionou colônias menores. A trifloxistrobina 

+ tebuconazole, apesar de não inibir por completo o aparecimento das colônias de Bt, diminuiu 

a formação e o tamanho das mesmas. Os demais agrotóxicos testados foram incompatíveis com 

o crescimento de S1302 (Figura 24 e 25). 

A estirpe S1450 foi compatível com espirodiclofeno e imidacloprido, proporcionando 

aproximadamente 6,0 × 109 UFC/mL, sem diferença com o tratamento controle. Os agrotóxicos 

abamectina, piraclostrobina e trifloxistrobina + tebuconazole, apesar de não terem impedido o 

crescimento da bactéria, diminuíram a formação de colônias in vitro e, com exceçaão da 

abamectina, reduziram o tamanho das colônias. A estirpe S1450 não foi compatível com 

agrotóxicos cúpricos e com o inseticida dimetoato (Figura 24 e 25). 

 

 

 

Figura 24. Unidade formadora de colônias (UFC) por mililitro das estirpes S1302 e S1450 em placas de Petri 

contendo meio de cultura Embrapa acrescido de agrotóxicos, conforme recomendação do fabricante. Identificação 

dos tratamentos: 1) Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) Imidacloprido; 5) Oxicloreto de 

cobre; 6) Óxido cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) Controle - 

meio Embrapa sem a adição de agrotóxicos. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 25.  Colônias de B. thuringiensis das estirpes S1302 (A) e S1450 (B) em placas de Petri contendo meio de 

cultura Embrapa acrescido de agrotóxicos, conforme recomendação do fabricante. Identificação dos tratamentos: 

1) Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) Imidacloprido; 5) Oxicloreto de cobre; 6) Óxido 

cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) Controle meio Embrapa sem a 

adição de agrotóxicos. As setas destacam as colônias de Bt.  

 

Entretanto, quando avilou-se a compatibilidade de Bt aos agrotóxicos em seedlings de 

laranjeira ‘Pera’, todos os produtos foram compatíveis para ambas as estirpes (S1302 e S1450), 

demonstrando que a capacidade endofítica da bactéria não foi afetada pela aplicação dos 

agrotóxicos (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Unidade formadora de colônias (UFC) por mililitro das estirpes S1302 e S1450 em placas de Petri 

contendo meio de cultura Embrapa, após o isolamento de folhas (brotações) do ápice de seedlings de laranjeira 

‘Pera’ inoculados com as estirpes de B. thuringiensis e posteriormente tratados com os seguintes tratamentos: 1) 

Abamectina; 2) Espirodiclofeno; 3) Hidróxido de cobre; 4) Imidacloprido; 5) Oxicloreto de cobre; 6) Óxido 
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cuproso; 7) Piraclostrobina; 8) Dimetoato; 9) Trifloxistrobina + Tebuconazole; 10) Controle – água. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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6. DISCUSSÃO 

O primeiro relato de Bt endofítico foi realizado por Monnerat et al. (2003) em plantas de 

algodão, tendo sido posteriormente relatados para  feijão (Maduell et al., 2007; Maduell et al., 

2008, García-Suárez et al., 2017), repolho (Praça et al., 2012; Vaz, 2014), leguminosas (Tanuja & 

Pankaj, 2013), café (Miguel et al., 2013), milho, soja (Vaz, 2014; Costa, 2014) e A. thaliana 

(García-Suárez et al., 2017). B. thuringiensis é uma bactéria amplamente utilizada no manejo de 

pragas agrícolas, e a descoberta de estirpes de Bt endofíticas abriu novas perspectivas para o 

controle de insetos sugadores, como D. citri, vetor de Ca. Liberibacter spp., bactérias associadas 

ao HLB, principal doença dos citros do mundo na atualidade.  

Microrganismos endofíticos podem ser encontrados em partes aéreas vegetais e em 

raízes, que inclusive são uma das principais portas de entrada dos mesmos (Azevedo et al., 

2002). A introdução de microrganismos endofíticos em plantas hospedeiras pode ocorrer 

ativamente, pela da produção de enzimas e/ou estruturas que facilitam a penetração do 

microrganismo na planta, ou por meio de aberturas naturais como estômatos, hidatódios, 

ferimentos, via raiz e sementes (Döbereiner et al., 1993; Costa, 2014). A emergência de raízes 

secundárias laterais, assim como o próprio crescimento por meio da penetração no solo, pode 

gerar abrasões que facilitam a entrada de microrganismos (Azevedo et al., 2002). Possivelmente 

o mecanismo de penetração de B. thuringiensis em citros ocorra via raiz, uma vez que o inóculo 

é utilizado diretamente no substrato como “drench”. Estudos demonstraram que a penetração 

de Bt in planta pode ocorrer por aberturas e lesões nas raízes translocando-se pelo xilema até 

atingir as folhas (Praça et al., 2012). No presente estudo, foi possível observar esporos-células 

de Btk::GFP principalmente no xilema e em elementos de vasos de seedlings de laranjeira 

‘Pera’, demontrando o potencial de utilização desta bactéria como um produto sistêmico para, 

futuramente, controlar populações de D. citri em casa-de-vegetação e/ou campo. 

Para Citrus sp. o primeiro relato de Bt endofítico foi realizado em 2011 por Balbinotte, que 

utilizou suspensões de Btk::GFP em ramos destacados de murta e no substrato de seedlings de 

laranjeira ‘Pera’ e recuperou a bactéria fluorescente pelo isolamento de folhas do ápice das plantas 

em meio de cultura seletivo. Dorta (2014) utilizou estirpes de B. thuringiensis em seedlings de 

laranjeira ‘Pera’ e confirmou a absorção da bactéria pela planta por meio do isolamento e PCR de 

colônias. No presente estudo, a capacidade endofítica de Bt foi confirmada pela aplicação de 

estirpes selvagens (S1302, S1450 e S1989) e recombinantes (Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10 e 

Cry11), via sistema radicular (no substrato) em seedlings de laranja; e pela primeira vez em 

mudas de citros com diferentes combinações de copa/porta-enxerto, demonstrando a capacidade 
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da bactéria em translocar em mudas enxertadas. Foi possível observar também que neste porte 

de planta, a bactéria persistiu por até 30 dias em algumas combinações (copa/porta-enxerto), 

porém em níveis menores do que aqueles observados no 5º DAA. No presente estudo, os dados 

sugerem uma colonização por Bt mais efetiva em seedlings de laranjeira ‘Pera’ do que em 

mudas enxertadas, possivelmente devido ao tamanho das plantas, ou em função das variedades 

utilizadas na combinação copa/ porta-enxerto. Estudos realizados por Costa (2014) 

demonstraram que estirpes de Bt endofíticas podem estabelecer diferentes padrões de 

colonização e interação em distintos genótipos de algodão. 

Neste estudo, confirmamos a capacidade do complexo esporo-cristal em translocar da raiz 

para as partes aéreas de citros, mantendo sua viabilidade e, o mais importante, a sua toxicidade 

contra as ninfas D. citri. A bactéria B. thuringiensis possui célula vegetativa de 1,0 a 1,2 µm de 

largura por 3,0 a 5,0 µm de comprimento, geralmente móveis, contendo esporo com formato 

elipsoidal, localizados na região central ou paracentral quando no interior da célula-mãe (Glare 

et al., 2000). As análises de microscopia de fluorescência demonstraram que o entomopatógeno 

foi absorvido pelas plantas e translocou por meio dos vasos do xilema até o ápice foliar de 

seedlings e mudas de laranjeira ‘Pera’. As imagens de microscopia demonstram que o Btk::GFP 

foi encontrado, principalmente, no xilema secundário e em elementos de vasos, aderidos na 

parede interna, próximos as pontuações. Esse fato é importante, pois a planta possui 

comunicação radial por feixes vasculares, e sendo a bactéria observada nesses locais, isso pode 

significar que o Bt está translocando do xilema para o floema por meio de conexões vasculares.  

Apesar de não ter sido observada fluorescência nos vasos do floema, uma hipótese levantada é 

que, provavelmente, somente os esporos e cristais conseguem translocar pelos tubos crivados, 

por serem de menor tamanho que a célula vegetativa. Por outro lado, a marcação dos esporos 

com GFP não é tão efetiva quanto a das células vegetativas. Dessa forma, uma vez que plantas 

de citros emitem auto-fluorescência, é possível os esporos não sejam visualizados com tanta 

facilidade como as células vegetativas, dificultando a identificação do Btk::GFP. Sendo assim, 

seria mais adequado uma microscopia de varredura, para comprovar a presença de esporos 

assim como de cristais no floema.  

Feixes vasculares do xilema e do floema estão dispostos paralelamente, lado-a-lado, 

tendo a mesma origem: o pró-câmbio e o câmbio, nos crescimentos primários e secundários, 

respectivamente. Assim ocorre uma “comunicação” entre os dois, ao longo de seus percusos na 

planta, resultando numa troca de materiais, de forma que um pode ser contaminado pelo 

material do outro (Benincasa & Leite, 2002). Outro fato que pode consolidar a hipótese de que 

a bactéria esteja presente no floema, é que os genes cry ou cyt, encontrados nas estirpes de Bt 
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utilizadas neste estudo, foram confirmados por meio de isolamento e PCR de ninfas mortas, 

que por sua vez, se alimentavam nas brotações de plantas tratadas com Bt diretamente no 

substrato. Entretanto, Bonani et al. (2010) observaram que ninfas de D. citri também se 

alimentam do xilema, e consequentemente a bactéria pode ser adquirida nesse momento. A 

forma pela qual os feixes do xilema podem se comunicar com o floema ainda não é bem 

esclarecida, mas estudos demonstram que células do parênquima que separam os dois feixes, 

funcionam como vias de passagem, num mecanismo que parece exigir energia metabólica das 

células de transferência e das células companheiras, permitindo um equilíbrio dinâmico entre 

as soluções dos dois sistemas de transporte (Benincasa & Leite, 2002). 

Recentemente, García-Suárez et al. (2017) comprovaram que estirpes de B. thuringiensis 

foram capazes de translocar das raízes ao meristema floral das plantas parentais de A. thaliana, 

permanecendo viáveis em sementes, provando a transferência vertical da bactéria. Para citros, não 

foi verificado se uma planta colonizada com a bactéria é capaz de produzir sementes com a 

mesma, porém, o tratamento de sementes pode ser interessante para produção de porta-enxertos 

pré-inoculados com o entomopatógeno futuramente, o que certamente demanda mais estudos.  

As avaliações da persistência da bactéria em mudas de citros demonstraram que houve 

uma redução do número de unidades formadoras de colônias do 5º para o 10º DAA, 

independentemente da estirpe testada (S1302 e S1450) e da combinação de copa/porta-enxerto 

avaliada. Esse fato pode estar correlacionado com alguma característica fisiológica, estrutural 

ou até mesmo com a comunidade endofítica presente in planta. Outro fato que pode explicar a 

redução de UFC in planta é que a bactéria pode estar sendo apenas absorvida por meio das 

raízes e não se multiplicando endofiticamente, sendo que, com o tempo, o inóculo vai 

diminuindo e, consequentemente, a população de Bt in planta é reduzida.  

Durante os bioensaios de determinação da concentração letal, foram realizados 

isolamentos de folhas do ápice foliar ao final dos experimentos, e, após 120 h de aplicação das 

estirpes no substrato, observou-se que menores concentrações proporcionaram menores níveis 

de UFC/mL. Foi observado também que os seedlings não absorveram a quantidade total de 

esporos aplicada no substrato, sendo observadas até 2,0 × 104 UFC/mL quando utilizada a 

concentração de 107 esporos/mL para ambas estirpes. Isto pode ser explicado pela capacidade 

de absorção de esporos a partir do substrato, sendo que, possivelmente a planta não consegue 

absorver uma concentração muito elevada da bactéria. Germani et al. (2004) estudaram uma 

série de endófitos marcados com GFP quanto à sua capacidade de colonização, verificando 

níveis entre 102 a 104 UFC/g de tecido de plantas de ervilha, semelhante ao observado no 

presente estudo.  
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Para a detecção de B. thuringiensis foi utilizada a técnica de PCR convencional, a qual 

tem sido amplamente utilizada para determinar a presença ou ausência de genes alvos, 

objetivando a identificação de genes-Bt previamente reportados (Cerón et al., 1995). Esta 

estratégia é eficiente e prática, uma vez que é altamente sensível, requer pouco DNA para 

análise e permite o processamento de um grande número de amostras em um período 

relativamente curto de tempo (Bravo et al., 2017). 

Uma vez comprovada a capacidade de translocação das estirpes de B. thuringiensis 

para citros, o próximo passo do estudo foi confirmar o potencial patogênico para ninfas de D. 

citri. Insetos sugadores não são particularmente suscetíveis às toxinas de Bt. Esses insetos 

utilizam aparelhos bucais para se alimentar da seiva, resultando em uma exposição natural 

mínima às toxinas de Bt, que estão normalmente presentes no solo e/ou nas superfícies das 

folhas. Assim, provavelmente houve pouca seleção natural de Bt tóxico à Hemiptera (Chougule 

& Bonning, 2012; Rausch et al., 2016). Até esta data, poucos estudos com estirpes ou toxinas 

Bt foram relatadas para Hemiptera (Pocar et al., 2009; Baum et al., 2012; Palma et al., 2014b; 

Liu et al., 2017). Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que a estirpe S1302 

causou mortalidade de até 90% em ninfas do psilídeo dos citros que se alimentavam de 

seedlings de laranjeira ‘Pera’, comprovando o potencial deste entomopatógeno para o controle 

de D. citri. Entretanto, para mudas de laranjeira ‘Pera’ sobre limoeiro Cravo, a mesma estirpe 

proporcionou valores bem menores de mortalidade (36%).  

Chougulea et al. (2013) demonstraram que a adição de uma sequência peptídica curta 

ligada ao intestino de algumas espécies de insetos aumentou sua sensibilidade à toxinas de Bt. 

Esta estratégia pode permitir a supressão transgênica mediada por plantas para pragas/vetores 

hemipteras. Sendo assim, os resultados de entomopatogenicidade de Bt para D. citri podem 

estar subestimados, devido ao uso de esporos e cristais em suspensão para montagem dos 

bioensaios, ao invés de toxinas pré-solubilizadas. Chougule & Bonning (2012) observaram que 

a pré-solubilização pode melhorar a ação das toxinas, como por exemplo Cry2, Cry3 e Cry4 

para Hemiptera. Entretanto, a solubilização da toxina pode ser ineficiente devido ao pH ácido 

no estômago, como relatado para pulgão Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae) 

(Cristofoletti et al., 2003). Para D. citri até a presente data, não foram encontradas informações 

sobre o pH do intestino, sendo que essa área de estudo ainda precisa ser explorada. A maioria 

dos insetos sugadores importantes na agricultura, possui proteases de cisteína no intestino que 

são ativas em pH mais ácido em relação às condições alcalinas otimizadas para a atividade das 

proteases (Chougule & Bonning, 2012).  
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A solubilização e ativação das toxinas Cry ocorrem por meio da clivagem de parte da 

proteína, nas pontes de dissulfeto entre os aminoácidos das frações C-terminal e N-terminal, 

por enzimas proteolíticas presentes no mesêntero larval/ninfal. As enzimas mais comumente 

encontradas são tripsina e quimiotripsina, sendo essa fase influenciada principalmente pela 

condição físico-química do mesêntero e da composição do cristal, ocorrendo em condições de 

pH alcalino para lepidópteros (Adang et al., 2014). 

As formas solubilizadas de quatro δ-endotoxinas Cry (Cry1Ab, Cry3A, Cry4Aa e 

Cry11Aa) impactaram a sobrevivência do pulgão A. pisum e retardaram o crescimento de 

sobreviventes (Pocar et al., 2009). Embora os mesmos autores tenham observado maior 

toxicidade ao pulgão, os níveis de toxicidade ainda foram menores que os de toxinas Cry usadas 

para o manejo de lepidópteros e coleópteros (Chougule & Bonning, 2012).   

Alguns estudos relatam proteínas de Bt tóxicas a insetos sugadores como afídeos, sendo 

Cry2 e Cry3A tóxicas para o afídeo da batata (Walters et al., 1995), Cry4 para o pulgão 

Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae), Cry4Aa e Cry11Aa para A. pisum 

(Ali & Luttrell, 2009) e Cry3A, Vip1Ae-Vip2Ae para A. gossypii em algodão (Sattar & Maiti, 

2011). Melatti et al. (2010) avaliaram, por meio de bioensaios, mais de 400 estirpes de Bt, e 

encontraram cinco (S29, S40, S616, S1168 e S1576) que ocasionaram mortalidade superior a 

50% à A. gossypii, quando utilizadas de forma sistêmica em plantas de algodão. Konecka et al. 

(2012) relataram a toxina Cry2Aa como tóxica para Diptera e Hemiptera. Nos bioensaios de 

patogenicidade, das oito estirpes (selvagens e recombinantes) avaliadas, duas demonstraram 

potencial para controle de D. citri, com valores de mortalidade acima de 80% (S1450 e S1302).  

Após o screening realizado, o próximo passo foi verificar a concentração letal de 

esporos de Bt necessária para ocasionar mortalidade na população de D. citri avaliada, sendo 

que a estirpe S1302 apresentou CL50 de 4,92 × 104 esporos/mL e CL80 de 6,63 × 107 esporos/mL. 

A estirpe S1450 foi estimada em 2,19 × 104 esporos/mL para a CL50 e em 6,18 × 108 esporos/mL 

para a CL80 (Tabela 3). Costa et al. (2010) estudaram diferentes isolados de Bt para ocasionar 

mortalidade em larvas de Aedes aegypti L. (Diptera: Culicidae), e observaram CL50, após uma 

hora da aplicação da suspensão bacteriana, com os isolados 188, 577 e a linhagem padrão B. 

thuringiensis subsp. israelensis nas concentrações de 0,116; 0,133 e 0,332 × 105 esporos/ml, 

respectivamente. Palma et al. (2014b) observaram que a CL50 da toxina Cry51Aa2 foi de 72,9 

μg/mL contra Lygus hesperus Knight (Hemiptera: Miridae) e Cry41Aa de 32,7 μg/mL para 

Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae). 

A maioria dos estudos avalia a CL50 utilizando diferentes concentrações ou doses de 

proteínas purificadas de Bt em dietas artificiais que são oferecidas para a população de inseto 



82 

testada (Santos et al., 2009; Caccia et al. 2010; Sellami et al., 2015; Oyediran et al., 2016; 

Narkhede et al., 2016). Proteínas purificadas adicionadas em uma dieta artificial poderiam ser 

utilizadas para estimar a concentração letal de Bt para ninfas de D. citri. Hall et al. (2010) 

obtiveram 72% de sobrevivência de insetos adultos de D. citri em dieta artificial de sacarose 

após sete dias de avaliação. Entretanto, estudando a ação de RNAi em ninfas de D. citri, 

Galdeano et al. (2017) observaram que o sistema de dieta artificial não foi eficaz para avaliar a 

sobrevivência de ninfas, ocasionando até 100 % de mortalidade dos insetos no controle, após 

120 h. Russell & Pelz-Stelinski (2015) desenvolveram um sistema de dieta artificial para ninfas 

de D. citri, confinando as mesmas entre membranas de Parafilm® para se alimentar, porém, 

apesar do sistema permitir que o inseto consiga atingir a fase adulta, apresentou altas taxas de 

mortalidade de ninfas. Sendo assim, neste estudo avaliamos a concentração letal de Bt em 

populações de D. citri através da aplicação de suspensões de esporos diretamente no substrato 

de seedlings de laranja. 

No bioensaio de viabilidade de D. citri em diferentes combinações de copa/porta-

enxerto, para S1302 a maior viabilidade foi observada na combinação ‘Valência’ sobre limoeiro 

Cravo. Para a mesma estirpe, seedlings de laranjeira ‘Pera’ proporcionaram menores valores de 

viabilidade e maior redução de ninfas em relação ao controle. Já a estirpe S1450 de Bt 

proporcionou menor viabilidade de D. citri quando aplicada em seedlings de laranjeira ‘Pera’, 

sendo que as combinações de ‘Valência’ sobre limoeiro Cravo e ‘Valência’ sobre citrumelo 

Swingle proporcionaram maior viabilidade do psilídeo, quando tratadas com essa bactéria. 

Durante os bioensaios de patogenicidade, foi possível observar que a maioria das ninfas 

de D. citri morreu durante a troca de ínstar, em seedlings ou mudas de citros tratadas com Bt. 

O psilídeo é um inseto hemimetabólico, sendo que o ínstar é considerado como a duração entre 

uma ecdise e outra, principal mecanismo de crescimento do inseto (metamorfose). O controle 

da metamorfose e da ecdise é de natureza hormonal, por meio de hormônios endócrinos 

produzidos por glândulas desprovidas de ducto próprio, que lançam suas secreções na 

hemolinfa. Sendo assim, essa é uma fase crítica para o inseto, que uma vez debilitado pela 

ingestão de esporos-cristais de Bt, fica mais vulnerável ao ataque do entomopatógeno (Nakano 

et al., 2002; El-Sheshney et al., 2016). 

A ligação específica das proteínas Cry aos receptores presentes na superfície das 

microvilosidades apicais das células colunares do intestino médio dos insetos (BBMV’s) é um 

passo crítico no mecanismo de ação dessas proteínas. Diferentes receptores têm sido descritos 

como do tipo caderina e aminopeptidase N, ou fosfatase alcalina ancoradas a glicosil fosfatidil-

inositol (GPI) (Bravo et al., 2011; Zhou et al., 2016; Bravo et al., 2017). 
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As protoxinas Cry, para serem ativas, precisam ser solubilizadas no lúmen do intestino 

médio pelo pH alcalino, no caso de insetos lepidópteros e dípteros, e ácidos para coleóptero, e 

posteriormente clivadas por proteases, contidas no suco gástrico, liberando fragmentos tóxicos 

por meio da perda de metade da porção C-terminal e de 20-50 aminoácidos na porção N-

terminal, liberando assim um fragmento ativo de aproximadamente 65 kDa (Bravo et al., 2007; 

Bravo et al., 2012). Esta etapa é necessária para que a proteína ativa possa passar por complexos 

eventos sequenciais de ligação com diferentes receptores presentes nas BBMV’s, levando à sua 

inserção à membrana, formação de poros, intumescimento e ruptura celular, extravasamento do 

conteúdo intestinal para hemocele do inseto ocasionando morte do mesmo (Soberón et al., 

2010). Nos ensaios de ligação in vitro, esse processo é simulado pela tripsina, que é uma enzima 

utilizada para ativar as protoxinas Cry. Para D. citri, não se sabe exatamente como ocorre esta 

ligação, sendo necessários mais estudos nessa área.  

Nos ensaios de ligação, realizados com algumas toxinas presentes nas estirpes S1302, 

S1450 e S1989, foi possível verificar que todas as toxinas Cry testadas se ligaram as BBMV’s 

de ninfas de D. citri. A união das toxinas Cry às vesículas de membrana da microvilosidade 

apical dos insetos suscetíveis é bifásica, sendo composta por um passo reversível e outro 

irreversível (Hoffman et al., 1988; Van Rie et al., 1989). O primeiro passo envolve a interação 

entre a toxina e seu sítio de ligação (união reversível), que é um requisito básico para que ocorra 

toxicidade, mas não suficiente (Schnepf et al., 1998). No entanto, a união irreversível a 

receptores específicos e a inserção na membrana parece estar mais relacionada com a toxicidade 

(Monnerat & Bravo, 2000). O processo de ligação das toxinas Cry aos receptores de membrana 

é considerado um passo crítico, porém não suficiente para determinar a atividade patogênica, 

sendo esta determinada por meio de bioensaios (Jurat-Fuentes & Crickmore, 2016). No presente 

estudo, foi possível verificar a união reversível das toxinas testadas com as BBMV’s, sendo que 

a patogenicidade foi comprovada pelos bioensaios com as estirpes expressando essas proteínas. 

Entretanto, ainda são necessários mais estudos com as proteínas puras, a fim de verificar qual 

a toxina responsável pela maior mortalidade de ninfas, além de verificar se existe um efeito 

sinergístico entre as proteínas para D. citri. 

Entre as toxinas testadas quando a ligação aos receptores de membrana, Cry1Ab e 

Cry1Ac apresentaram bandas com padrão diferente das marcadas somente com Biotina sem a 

presença da BBMV. Possivelmente, esse fato pode ter ocorrido devido à presença de proteases 

presentes nas BBMV’s que poderia estar degradando parcialmente essas toxinas. Para diminuir 

esse efeito foi utilizado um inibidor de protease (PMSF 1 mM) durante a obtenção da BBMV; 

entretanto, esse ensaio deve ser repetido futuramente com outros inibidores de proteases. Li et 
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al. (2011) estudaram a ligação das toxinas Cry1A e Cry3Aa em A. pisum e verificaram que as 

toxinas se ligaram as BBMV’s do pulgão; porém, demonstraram baixa toxicidade nos 

bioensaios. Os resultados deste mesmo estudo sugerem que a ligação intestinal da toxina 

Cry1Ac no intestino de pulgão é mediada por glicano. Um dos modelos propostos para o modo 

de ação de toxinas Cry1A é o de receptores do tipo caderina e aminopeptidase N (Bravo et al., 

2011). Foi proposto para Lepidoptera que a toxina Cry1A se liga primeiramente a uma proteína 

do tipo caderina e, após sofrer uma modificação proteolítica, um oligômero é formado. Este se 

liga a APN ou ALP e se insere na membrana das células colunares (Rodrigo-Simón et al., 2008; 

Bravo et al., 2011).  

O reconhecimento da toxina Cry por receptores específicos é um fator determinante 

para a sua especificidade e atividade, sendo que o principal mecanismo de resistência às toxinas 

Cry são mutações que ocorrem na interação toxina-receptor (Fernandez et al., 2008). Liu et al. 

(2017) estudaram as proteínas Cry64Ba e Cry64Ca, para controle de pragas hemípteras do 

arroz, e demostraram ligação específica do complexo das toxinas em BBMV’s isoladas de 

Laodelphax striatellus (Fallén) (Hemiptera: Delphacidae).  

Este é o primeiro trabalho que mostra a ligação entre toxinas Cry e receptores de 

membrana de ninfas de D. citri, sendo necessários mais estudos para melhor caracterização e 

compreensão destes mecanismos de reconhecimento e ligação neste inseto, o que será útil para 

o desenvolvimento de bioinseticidas e/ou plantas transgênicas, contendo genes cry, com 

diferentes toxinas, podendo agir em diferentes sítios de ligação. Sendo assim, um próximo passo 

deste estudo será determinar os possíveis receptores de toxinas presentes nas BBMV’s, para 

deste modo compreender o mecanismo de ação de B. thuringiensis em ninfas de D. citri, 

contribuindo para um melhor manejo da resistência do psilídeo no campo, por exemplo através 

da utilização de produtos e/ou plantas piramidadas, com diferentes toxinas e/ou com efeito 

sinergístico entre elas, como relatado por Monnerat et al. (2014) e Carrière et al. (2016). Outra 

perspectiva futura, além de identificar a proteína receptora presente na BBMV de D. citri, será 

realizar ensaios de competição heteróloga entre as proteínas Cry utilizando vesículas de ninfas 

do psilídeo, a fim de verificar se a proteína receptora para estas toxinas é a mesma ou não.  

Após confirmada a capacidade endofítica, a patogenicidade de Bt a ninfas do psilídeo 

e verificar a ligação das toxinas ativas na membrana do intestino de D. citri, o último passo 

deste projeto foi avaliar a compatibilidade das estirpes de Bt com agrotóxicos, característica 

desejável visando uma futura aplicação das estirpes selecionadas de Bt (S1302 e S1450) como 

biopesticidas sistêmicos no contexto de manejo integrado dos citros.  
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A utilização de produtos seletivos aos agentes de controle biológico pode ser uma 

estratégia segura e eficiente. Além disso, a ação dos agentes de controle microbiano pode ser 

estimulada, reprimida ou permanecer inalterada mediante aplicação de agrotóxicos, sendo que 

os mesmos podem inibir o crescimento, reprodução, ocasionar mutações, e até mesmo inativar 

os microrganismos diminuindo sua virulência à praga específica (Alves et al., 1998; Sosa-

Gómez & Moscardi, 2003; Silva et al., 2006; Silva et al., 2012; Agostini et al., 2014).  

Um exemplo de controle eficiente, mas incompatível com a maioria dos inseticidas, é o do 

parasitoide T. radiata, que apesar de ser altamente eficaz no controle de D. citri¸ tem seu uso 

limitado devido a frequentes pulverizações em campo, sendo empregado apenas em áreas de 

produção orgânica, com grande ocupação de murta, ou em áreas urbanas (Parra et al., 2010; Lira 

et al., 2015; Santos et al., 2015).  

 Dentre os agrotóxicos testados, espirodiclofeno, imidacloprido, piraclostrobina e 

trifloxistrobina + tebuconazole foram compatíveis com o crescimento vegetativo in vitro das 

colônias de Bt (estirpes S1302 e S1450). Estudando a influência de agrotóxicos em estirpes de 

B. thuringiensis, Batista Filho et al. (2001) também observaram que o imidacloprido, em dose 

máxima e mínima de aplicação recomendada, apresentou compatibilidade com a bactéria 

entomopatogênica, assim como observado no presente estudo. 

Os agrotóxicos cúpricos e o inseticida dimetoato inibiram completamente o 

desenvolvimento vegetativo de Bt (S1302 e S1450) in vitro, demonstrando a incompatibilidade 

das estirpes testadas com esses produtos químicos. O ingrediente ativo, a formulação e os 

adjuvantes utilizados, podem influenciar na compatibilidade de B. thuringiensis com 

agrotóxicos, além da dose testada (Morris, 1975; Batista Filho et al., 2001; Silva et al., 2006). 

Os ensaios in vitro demonstraram que três agrotóxicos (piraclostrobina e trifloxistrobina + 

tebuconazole), com efeitos fungicidas foram compatíveis com o crescimento vegetativo da 

bactéria. Para fungicidas, Silva et al. (2006) verificaram que os ingredientes ativos 

epoxiconazole, tebuconazole, azoxystrobin e fentin hidróxido influenciaram significativamente 

na UFC/mL independentemente da concentração do produto comercial utilizado. A 

compatibilidade com agrotóxicos pode estar relacionada com a capacidade que algumas 

espécies de Bacillus sp. têm em degradar alguns produtos químicos e utilizar os seus 

ingredientes para o seu desenvolvimento (Das et al., 2003). Neste contexto, em alguns casos, 

uma combinação de um produto químico com um produto biológico pode controlar as pragas 

agrícolas de modo mais eficiente, pois muitas vezes o produto químico convencional pode agir 

como um agente estressor para um inseto-praga, que por sua vez, torna-se mais vulnerável e 
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susceptível a doenças infecciosas, como a ocasionada por B. thuringiensis (Hardman & Gaul, 

1990; Polanczyk & Alves, 2005). 

Estudos realizados por Pinto et al. (2012) demonstraram que estirpes de B. 

thuringiensis foram compatíveis com quatro agrotóxicos, dentre eles o tiametoxan (na dose de 

150g/ha). Por outro lado, quando os autores utilizaram doses maiores que as recomendadas, 

alguns inseticidas como tiametoxan, malation e fipronil apresentaram efeito inibitório no 

desenvolvimento da bactéria. Outros autores também relatam que tiametoxan inibiu a formação 

de colônias de Bt quando testado na dose máxima (Batista-Filho et al., 2001; 2003; Almeida et 

al., 2003). Desse modo, a dose recomendada dos produtos fitossanitários testados pode ser um 

fator determinante para a compatibilidade entre os produtos químicos e biológicos (Batista-

Filho et al., 2001; Agostini et al., 2014; Veiga, 2014). 

Dentre os agrotóxicos avaliados, todos demonstraram compatibilidade a ambas as 

estirpes de Bt quando avaliados in vivo, proporcionando o crescimento de colônias após seu 

isolamento de colônias obtidas de brotações de seedlings de laranjeira ‘Pera’ previamente 

inoculados e tratados com os agrotóxicos. A grande maioria dos trabalhos avalia a 

compatibilidade de microrganismos in vitro, cuja vantagem é a exposição máxima dos 

entomopatógenos aos agrotóxicos. Sendo assim, se o microorganismo for compatível com um 

produto em condições laboratoriais, sua inocuidade em campo é praticamente garantida em 

relação ao efeito testado. Entretanto, a incompatibilidade in vitro não significa que o mesmo se 

refletirá em condições de campo, pois não são considerados alguns aspectos que minimizam ou 

anulam efeitos negativos, como por exemplo, a deriva, a diminuição gradativa da concentração 

do produto em função de fatores abióticos, ou até mesmo a deposição irregular do produto no 

campo (Alves et al., 1998; Rossi-Zalaf et al., 2008).  

Os resultados sugerem que a capacidade do Bt em translocar endofiticamente em citros 

pode tê-lo protegido do contato com os produtos, uma vez que, quando expostas diretamente 

aos agrotóxicos nos ensaios in vitro, as estirpes foram incompatíveis com alguns deles. A 

compatibilidade com produtos químicos é desejável para a utilização de estirpes de Bt como 

alternativa de controle ao psilídeo em casa de vegetação e/ou campo, dentro de um manejo 

integrado. Recomenda-se, no entanto, que os produtos químicos sejam utilizados nas doses 

recomendadas para a citricultura.  
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7. CONCLUSÕES 

• As estirpes de B. thuringiensis (Cyt1A, Cry2Aa, Cry4A, Cry10, Cry11, S1302, S1450 

e S1989) translocam endofiticamente em seedlings de laranjeira ‘Pera’, sendo que as 

estirpes S1302 e S1450 translocam em mudas de citros de diferentes combinações 

copa/porta-enxerto, mantendo sua viabilidade e potencial patogênico para ninfas de D. 

citri;  

 

• Células vegetativas da estirpe Btk::GFP podem ser visualizados, por microscopia de 

fluorescência, aderidas, principalmente, aos elementos de vasos e no xilema de amostras 

de caule e raiz de seedlings e mudas de laranjeira ‘Pera’, comprovando a capacidade de 

translocação endofítica de B. thuringiensis em citros; 

 

• A concentração letal de esporos necessária para ocasionar mortalidade em 50% e em 

80% da população de ninfas de D. citri é de 4,92 × 104 esporos/mL e 6,63 × 107 

esporos/mL, para a estirpe S1302, respectivamente. Para a estirpe S1450, a CL50 é de 

2,19 × 104 esporos/mL, e a CL80 é 6,18 × 108 esporos/mL, quando aplicada diretamente 

no substrato de seedlings de laranjeira ‘Pera’; 

 

• Houve interação das toxinas Cry (Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, Cry2Ab2, Cry1B 

e Cry11), presentes nas estirpes S1302, S1450 e S1989, com os receptores de membrana 

intestinal - Brush border membrane vesicles (BBMV), sendo que todas as toxinas 

testadas possuem ligação aos receptores de membrana de ninfas de D. citri; 

 

• Apesar dos agrotóxicos cúpricos e do inseticida dimetoato não terem se mostrado 

compatíveis in vitro com as estirpes de Bt - S1302 e S1450, os resultados in planta 

evidenciaram total compatibilidade dessas estirpes com todos os agrotóxicos testados. 

Esses resultados sugerem que a capacidade da bactéria em translocar endofiticamente 

em citros pode proteger o entomopatógeno do contato com os agrotóxicos, viabilizando 

seu uso como agente de controle biológico no manejo integrado do HLB.  
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