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A formulação foi preparada impregnando-se o inerte com urna suspensão de 

esporos e cristais de Bacillus sphaericus, em conjunto com o adjuvante. O isolado 

utilizado foi o MS6 por ser o mais virulento e mais produtivo em meio de cultura CNY. 

O inerte empregado na formulação foi o sabugo de milho selecionado em função de suas 

propriedades físicas e do baixo custo de produção. Houve redução significativa da 

viabilidade dos esporos quando armazenados em temperatura elevada, principalmente 

quando não formulados. Os cristais também foram alterados pela alta temperatura, com 

redução de cerca de 50% na atividade larvicida do caldo não formulado. Em condições 

ambiente a viabilidade do formulado foi maior, porém, não houve relação com a 

atividade larvicida que não se alterou no caldo e foi reduzida em 60% na formulação, 

decorridos 12 meses de armazenamento. Nos criadouros artificiais a eficiência do 

produto formulado oscilou ao longo do período, havendo relação direta com a 

concentração utilizada, alcançando 95% de mortalidade após 18 dias da aplicação. Em 

condições naturais, embora o controle inicial tenha sido baixo (21 % de redução larval 

após 24 horas da aplicação) obteve-se 94% de redução larval, 15 dias após a aplicação. 
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The formulation was prepared usmg the impregnation of the inert with a 

suspension of spores and crystals of Bacillus sphaericus and the adjuvant. The MS6 

isolate was the most virulent and productive in NBY culture media. The inert for the 

formulation was the com cob, selected based on its physical properties and the low 

production cost. There was a significant reduction in the viability of the spores when 

stored at high temperature, mainly when they were not formulated. The crystals were 

also altered by the high temperature, \VÍth 50% reduction in the larvicidal activity of the 

broth. Under environmental conditions, the viability of the formulated material was 

higher; however, there was no reduction in the larvicidal activity for the broth and 60% 

of redution in the activity was observed in the formulated material after 12 months of 

storage. ln the artificial breeding sites the efficacy of the formulated product varied 

throughout the time reaching 95% of mortality after 18 days of the application. Under 

natural conditions, although the initial control was low (21 % of larval reduction after 24 

hours of the application), 94% of larval reduction was obtained 15 days after the 

application. 



1 INTRODUÇÃO 

Os insetos constituem-se, há muito tempo, um dos ma10res problemas 

encontrados pelo homem, pois a competição por recursos tem levado à uma série de 

prejuízos causados às atividades agropecuárias, devendo ser ainda incluídas as doenças 

que esses artrópodes transmitem ao homem e outros animais. 

Dentre os vetores, os dípteros da família Culicidae, destacam-se pela importância 

na transmissão da dengue, e outras doenças típicas das regiões tropicais, como malária, 

febre amarela e filariose. 

A dimensão dos danos provocados é muito grande, sendo, por exemplo, relatados 

no Brasil mais de 500 mil casos de malária e mais de 100 mil casos de dengue, somente 

no de 1996 (SUS, 1996). Da mesma forma, Regis et al. (1996) referem-se à ocorrência 

de filariose bancroftiana, em áreas de favelas na cidade de Recife, chegando a 15% de 

incidência. 

A ocupação descontrolada das cidades, provocando acúmulo de matéria orgânica 

carreada para os rios e córregos ( efluentes do mi-sanitários, dejetos e lixo), alterações do 

relevo e cursos d'água e contaminação química do ambiente têm favorecido à 

multiplicação desses insetos, principalmente pela rápida eliminação dos seus mnmgos 

naturais. 

Como resultado desta situação de desequilibrio e pelo descaso da saúde pública, 

as epidemias urbanas tornaram-se novamente cada vez mais comuns. Como exemplo, 

apenas no Brasil, foram constatados mais de 550 mil casos de malária (cerca de 80% na 

região Norte) e mais de 120 mil casos de dengue (60% nas regiões Nordeste e Sudeste) 

(SUS, 1996), sendo também conhecidos relatos sobre a ocorrência filariose bancroftiana 
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em determinadas regiões da cidade de Recife, alcançando cerca de 15% dos indivíduos 

analisados (Regis et al., 1995). 

O problema torna-se ainda mais relevante porque eles apresentam uma elevada 

capacidade de adaptação, multiplicação e disseminação, que assim, proliferam em grande 

intensidade, causando incômodo pelas picadas, necessárias para a ingestão de sangue. O 

maior agravante está no fato de que esses artrópodes, em contato com microrganismos 

patogênicos passam a transmiti-los durante sua alimentação, exigindo um controle 

eficiente para que epidemias sejam evitadas. 

O controle dos pernilongos (mosquitos), vem sendo feito com base na aplicação 

de produtos químicos, principalmente após a década de 50. Os problemas decorrentes da 

utilização de tais produtos são conhecidos ( desenvolvimento de populações resistentes, 

intoxicações e resíduos no ambiente) e a partir da década de 70 foi introduzido o 

conceito de Manejo Integrado de Vetores. 

Os entomopatógenos, como fungos, nematóides e bactérias podem ser 

empregados juntamente com métodos fisicos e químicos, de forma integrada aos 

conhecimentos bioecológicos dos insetos. Entretanto, sua utilização, em grande escala, 

depende da produção massal e, principalmente, do armazenamento de forma racional, 

dispensando o uso de condições especiais. 

O desenvolvimento de formulações pode atender a este último aspecto, além de 

ser importante para a eficiência do produto no campo, pois sendo desenvolvidas de 

acordo com os hábitos do inseto e as características do ambiente, garantem a boa 

distribuição do material, favorecem o contato com o inseto-alvo e aumentam a 

persistência do entomopatógeno no campo, protegendo-o, principalmente, da degradação 

decorrente da exposição à radiação ultravioleta emitida pelo sol. 

Sendo assim, o uso de Bacillus sphaen·cus Neide como agente de controle 

microbiano de culicídeos, está igualmente sujeito ao desenvolvimento de formulações 

adequadas e compatíveis com a realidade do consumidor, seja do ponto de vista técnico 

como econômico. Existem no mercado alguns produtos à base desta bactéria, 

desenvolvidos e comercializados pelos países do Hemisfério Norte. No Brasil, existem 
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estudos realizados por órgãos públicos e privados de pesquisa, visando-se formulações 

liquidas. No entanto, devido às características peculiares dos locais explorados pelos 

insetos, torna-se necessário o desenvolvimento de formulações sólidas flutuantes, que 

podem ser aplicadas em locais protegidos pela vegetação ( que não seriam atingidos 

adequadamente nas aplicações de preparações liquidas), além de permitir a liberação 

contínua dos esporos e cristais da bactéria próximo à superfície. O uso destas 

formulações garante que ao longo do tempo, mesmo após a aplicação, novos indivíduos 

que surjam nos criadouros sejam atingidos, reduzindo-se a freqüência das aplicações e, 

consequentemente, os custos de controle dos vetores. 

Assim, este trabalho tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

formulações sólidas de Bacillus sphaericus visando o controle de pernilongos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2 .1 Culicídeos e sua importância 

São conhecidas mais de 3000 espécies de culicídeos, distribuídas por todo o 

mundo. Sua principal característica é o hábito hematófago apresentado pelas fêmeas de 

quase todas as espécies, o que os torna um grande incômodo. Além disso, durante as 

picadas por ocasião da alimentação das fêmeas, muitas doenças são transmitidas, como 

malária, febre amarela, encefalite, filariose, dengue e outras viroses. Do ponto de vista da 

entomologia médica, destacam-se os gêneros: Culex, Aedes e Anopheles. Popularmente, 

recebem denominações variadas, como mosquito, carapanã, muriçoca e pernilongo. Tais 

insetos estão associados a quaisquer tipos de coleções d'água, nas quais os ovos são 

depositados para o desenvolvimento das fases larvais e pupa. A qualidade da água e a 

presença humana exercem influência na ocorrência dos insetos, sendo mais comum em 

águas poluídas e estagnadas a presença de larvas de Culex, em água limpa e parada 

freqüente o desenvolvimento de Aedes, enquanto Anopheles se desenvolve em cursos de 

água limpa. 

A interferência humana nos diferentes ambientes (agrícolas ou urbanos) resulta, 

quase sempre, em alterações nos equihbrios populacionais das espécies que neles 

coabitam. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo experimentou uma grande 

ocupação das áreas urbanas. Como decorrência, o acúmulo de matéria orgânica, destino 

incorreto de efluentes domi-sanitários (esgotos não tratados ou canalizados), mudanças 

no relevo e cursos de rios e presença cada vez maior de substâncias químicas no ambiente 

favoreceram certas espécies antropofilicas, que pela grande capacidade de adaptação aos 
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ambientes alterados pelo homem e pelo desaparecimento de inimigos naturais como 

peixes, pássaros e outros animais, atingiram níveis populacionais muito elevados, 

infestando as cidades e aglomerações habitacionais. 

Pelo fato das espécies vetoras estarem naturalmente associadas a certos 

microrganismos patogênicos ao homem, quando um hospedeiro infectado ou o vetor 

infectivo atinge locais habitados pelo homem, prolifera-se e assume grande importância, 

pois desta forma uma epidemia torna-se um perigo eminente. 

Deve-se, no entanto, mencionar que como qualquer animal, os culicídeos 

também possuem um papel de importância nos ecossistemas naturais, pois são 

organismos aquáticos e elementos básicos na cadeia trófica destes ambientes. Isto porque 

são um dos primeiros a converter a produção fotossintética das algas em alimento para os 

peixes. 

2.2 Controle 

Pode-se, de maneira didática, dividir as estratégias de controle desses insetos, 

em procedimentos pessoais e ambientais. 

2.2.1 Pessoal e Ambiental 

Os procedimentos pessoais consistem na utilização de barreiras fisicas 

(vestimentas e telas em janelas, portas e sobre as camas) e químicas (aplicação de 

repelentes à base de DEET - dietiltoluamida, sobre a pele, inseticidas piretróides em 

impregnação de roupas ou contidos em tabletes, vaporizados em dispositivos elétricos). 

Todas as medidas visam minimizar a presença do inseto adulto próximo das pessoas ou 

evitam apenas o contato entre o vetor e o hospedeiro (Burgess & Cowan, 199 3). Esta 

estratégia é a menos adequada porque não elimina a causa do problema ( condições ou 

fatores que favorecem à multiplicação dos insetos). Assim, de forma emergencial, 

eliminam-se através de aplicações (pulverização, termonebulização, etc.), os focos de 
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adultos, em vôo noturno ou abrigados junto a residências que são atingidas pelos 

produtos químicos. 

Os procedimentos ambientais são utilizados desde a década de 40, quando 

surgiram os primeiros programas organizados para o controle de pernilongos, a premissa 

básica era a redução dos recursos disponíveis para os insetos (água, alimento e abrigo) e 

o uso de produtos químicos inorgânicos e óleo na superficie da água. Ao longo dos anos

40, o advento dos inseticidas organo-sintéticos provocaram grande impacto nos 

procedimentos da época, pois surgiram como alternativas eficientes e rápidas que se 

difundiram amplamente, deixando para segundo plano os métodos mais tradicionais 

(Garcia, 1983). 

Toda a problemática vivida a partir da década de 70 no controle de pragas 

agrícolas (populações de insetos resistentes aos produtos utilizados, uso de produtos 

mais potentes e em concentrações mais elevadas, eliminação dos inimigos naturais e 

intoxicações diretas e indiretas) também é válida para o controle de vetores. Assim sendo. 

a forma mais eficaz de controle de pernilongos deve estar baseada em um Programa de 

Manejo Integrado, planejado com adoção de diferentes estratégias, que além de proteger 

o ser humano das picadas, interferem no ciclo de desenvolvimento do inseto, alterando

sua dinâmica populacional (Subra, 1981 ). 

A idéia do Manejo Integrado é também possível para a área da Saúde Pública. 

Como exemplo, Andrade (1995) citou que em determinadas regiões da Ásia e América a 

redução da população de Anopheles em 5 vezes foi suficiente para interromper o ciclo da 

malária. É importante salientar que os níveis populacionais aceitáveis são indicados com 

base nos estudos populacionais (à semelhança do MIP). 

A implantação do MIP deve ser orientada de forma a se alterar a população dos 

vetores a níveis aceitáveis, utilizando-se para isso de conhecimentos biológicos e 

ecológicos para que a interferência no ciclo do inseto seja, além de eficiente, adequada à 

realidade sócio-econômica, compatível com a tecnologia disponível e envolvida com a 

questão ambiental. 
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De forma geral, isto se consegue quando se eliminam algumas condições 

favoráveis aos vetores. Como exemplo, podem ser adotadas a drenagem periódica dos 

locais de reprodução, canalização de córregos e dutos de esgoto, limpeza das margens 

dos córregos para aumentar a vazão ( capinas mecânica ou química) e cobertura das 

fossas e canais pluviais que assim, impedem ou dificultam a formação de criadouros, 

devendo-se incluir a proteção pessoal, principalmente telas e repelentes (Reiter, 1985; 

Burgess & Cowan, 1993). 

Muitas vezes tais medidas fisicas podem não ser suficientes ou não são possíveis 

de serem aplicadas e para se reduzir a população de vetores a níveis aceitáveis devem ser 

incluídos o controle químico e/ou biológico. Atualmente existem produtos químicos 

bastante seguros e que oferecem baixo risco de intoxicações, devido ao tipo de 

formulação que diminui a exposição excessiva do ingrediente ativo no ambiente ou pelo 

modo de ação mais específico. Nesse sentido, destacam-se os reguladores de crescimento 

(como metoprene) que aplicados na água alteram a fisiologia da larva impedindo-a de 

atingir a fase adulta. A utilização de microrganismos entomopatogênicos constitui-se 

numa prática segura e, em muitos casos, eficiente para o controle de culicídeos. Ainda 

neste contexto, Legner (1995), descreve um breve histórico sobre o controle biológico de 

culicídeos, envolvendo, não somente entomopatógenos, como predadores, incluindo 

peixes e crustáceos, hidras e planárias. 

A possibilidade de se implantar um programa de manejo baseado no uso de 

controle biológico pode ser demonstrada pelo exemplo ocorrido no Brasil. Durante 4 

anos em um programa piloto de manejo, foram implantadas medidas fisicas e biológicas 

(Bacillus sphaericus) visando diminuir os níveis populacionais de C. quinquefasciatus em 

determinadas regiões da cidade de Recife, contando com o apoio das comunidades locais. 

Os resultados mostraram a eficiência do programa, uma vez que a população de insetos 

foi mantida em níveis abaixes daqueles verificados previamente ao início dos trabalhos 

(Regis et al., 1995). 
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2.2.2 Controle microbiano 

Os microrganismos desempenham um papel importante no controle natural dos 

vetores. É comum o isolamento de diferentes fungos Entomophthorales, Oomycetes e 

Deuteromycetes, protozoários ciliados e microsporídeos, alguns vírus e bactérias. Muitas 

pesquisas realizadas mostraram que determinados entomopatógenos apresentam 

características que permitem sua exploração em diferentes estratégias do controle 

microbiano; outros, porém, não passam de inimigos naturais e atuam de acordo com as 

regras da natureza. 

Embora o controle microbiano de culicídeos seja baseado no uso de bactérias, é 

importante salientar conforme ressaltaram Lacey & Undeen (1986) & Legner (1995) em 

suas revisões, o potencial apresentado por outros entomopatógenos. 

De modo geral o gênero Bacillus vem sendo estudado para o controle de pragas 

desde a década de 50 e desde então os estudos conduzidos que levaram ao domínio das 

técnicas de produção in vitro, somado à rápida ação inseticida e a possibilidade de serem 

formulados permitiu que fossem desenvolvidos produtos comerciais lançados no mercado 

mundial. 

A característica básica de B. thuringiensis var. israelensis e B. sphaericus é a 

síntese de esporo de resistência acompanhada pela formação de um corpo cristalino de 

natureza protéica, responsável pela patogenicidade do microrganismo. A ação de B.

thuringiensis var. israelensis é mais rápida que B. sphaericus, envolvendo apenas as 

toxinas do cristal, porém, B. sphaericus é capaz de se multiplicar nos cadáveres e 

persistir por mais tempo no ambiente, pois é menos afetado pela poluição das águas 

(Davidson et al., 1984). 

Além destes, tem sido relatada a obtenção de novas variedades de B.

thuringiensis, bem como outros gêneros de bactérias que poderão, futuramente, serem 

incorporadas ao grupo de agentes microbianos de controle. Dentre eles, Vilarinhos et al. 

(1997) citaram trabalhos com B. thuringiensis var. morrisoni (H-8a:8b), B. thuringiensis 
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var. darmstadiensis (H-10) e B. thuringiensis. var. lryushuensis (H-1 l a:l l c), B. 

thuringiensis var. medellin (H-30), B. laterosporus e Clostn
.
dium bifermentans. 

Alguns fungos entomopatogênícos têm sido isolados de larvas de culicídeos, 

mostrando-se eficazes no controle destes insetos, como é o caso de Lagenidium 

giganteum, Coelomomyces spp, Culicinomyces clavisporus. Outros, porém, como 

A1etarhizium anisopliae e Beauveria bassiana, embora sejam raros em ocorrências 

naturais, em testes de laboratório mostraram-se altamente patogênicos (Garcia, 1983; 

Legner, 1995). 

Embora pouco tolerante com relação às características da água, L. giganteum 

tem sido explorado comercialmente. Existe a possibilidade de ser produzido e 

armazenado, bem como de persistir no ambiente, pois multiplica-se nos cadáveres. Além 

disso sua ação não exige que seja ingerido (Lacey & Undeen,1986). 

Alguns estudos mais detalhados com M. anisopliae, em condições de 

laboratório, elucidaram o modo de ação, variabilidade entre os isolados e a possibilidade 

de se formular os conídios (Daoust & Roberts, 1983; Daoust et al. 1982; Lacey et al., 

1988). Trabalhos desenvolvidos recentemente no Departamento de Entomologia da 

ESALQ/USP demonstraram potencial de um isolado, chegando a causar 100% de 

mortalidade em 24 horas, sendo mais patogênico e mais produtivo que o isolado E9, 

considerado padrão (Alves et al., 1997). 

Nematóides da familia Rhabditidae (Romanomermes culicivorax) chegaram a ser 

produzidos e comercializados com o nome de Skeeter Doom®. São organismos muito 

eficientes, com capacidade de se multiplicar no ambiente bem como de resistir às 

condições adversas de temperatura e dessecamento. Foram, em certos locais, aplicados 

extensivamente, porém, o custo elevado da sua produção massal, dificuldades de 

armazenamento, estreita tolerância à poluição orgânica e inorgânica da água 

desencorajaram sua ampla utilização, mas em programas regionais podem atender a 

demanda, sendo integrados em um programa de manejo (Legner, 1995). Segundo 

Andrade (1995), em Cuba foram produzidos, em larga escala para o controle de C.

quinquefasciatus. 
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Os protozoários são naturalmente encontrados infectando as populações de 

insetos, sendo alguns deles isolados e estudados como certos microsporideos. O ciclo de 

vida complexo e a dificuldade na produção têm servido de barreira para sua utilização em 

maior escala, embora seja unânime o potencial que apresentam para o controle de 

vetores, podendo, segundo Lacey & Undeen (1986) serem utilizados em certos habitats, 

em estratégias de liberação inoculativa e aumentativa. 

Para ambientes isolados nos quais os pernilongos proliferam-se, Washburn & 

Anderson (1990) pesquisaram o uso de Lambornella clarl·â ( em cujo ciclo são formados 

cistos de resistência à dessecação) bem como a viabilidade de sua produção massal. De 

modo geral, estes entomopatógenos demonstram possuir poucas chances de serem 

aproveitados no controle microbiano de pernilongos, pois existem dificuldades para 

serem produzidos e é baixa a atividade residual, embora já se tenha relatado a ocorrência 

de epizootias de VPN em condições naturais (Legner, 1995). 

Mais recentemente, com a contribuição da engenharia genética, vem sendo 

pesquisada a utilização de algas transgênicas, como agentes de controle. Baseando-se no 

princípio de que larvas de culicídeos alimentam-se de cianoficeas, Murphy & Stevens 

(1995) testaram, por meio de vetor plasmidial, a introdução de genes de B. thuringiensís 

var. israelensis, conseguindo a expressão genética, ou seja, a síntese das toxinas da 

bactéria na cianoficea. Larvas de Culex, Aedes e Anopheles ingeriram as células 

modificadas e em dois dias cessaram sua alimentação, vindo a morrer em 6 dias, 

mostrando o potencial desta técnica. 

Embora a contribuição da engenharia genética para a evolução da ciência seja 

incontestável, certos cuidados com a liberação de organismos geneticamente modificados 

(OGM) devem ser tomados. Isto porque envolvem-se ambientes que apresentam uma 

riqueza muito grande de diversidade de vida e tão pouco se sabe sobre os prováveis 

efeitos que os OGM poderão causar ao longo do tempo e uma vez liberados no ambiente 

é impossível de serem recolhidos (Sosa-Gómez et al., 1998). 
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2.2.3 Situação atual e perspectivas 

O uso dos entomopatógenos no controle de vetores está limitado pelo interesse 

econômico e pelo domínio de grandes empresas que detém as técnicas de produção de 

Bacillus há cerca de 40 anos, tendo investido milhões dólares em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos (Vilarinhos et al., 1998). 

Segundo Habib & Andrade (1998), o interesse comercial está baseado em certas 

características destes organismos que permitem sua produção em grande escala (milhares 

de litros) e também lhes confere maior estabilidade no armazenamento em condições 

ambiente quando se compara à estabilidade de fungos e nematóides. Isto, de certa forma, 

irubiu a expansão do uso de outros entomopatógenos, mesmo considerando todo o seu 

potencial como agente de controle biológico, que podem ser úteis, conforme salientou 

Andrade (1995), em programas regionais. 

Embora, a nível mundial, sejam consumidas toneladas de produtos, no Brasil 

infelizmente são pouco utilizados e até mesmo pouco conhecidos. O grande problema é 

que os compradores potenciais são os órgãos públicos tidos como maus compradores. 

Assim, o mercado ainda dominado pelo marketing dos produtos químicos movimenta 

quantias irrisórias de produtos biológicos, o que justifica o pequeno interesse das 

empresas em lançar e investir em seus produtos no Brasil. Entretanto, Alves et al. (1998) 

consideraram o mercado brasileiro de inseticidas microbianos promissor, uma vez que há 

grandes possibilidades dos produtos químicos serem substituídos, ampliando o consumo 

atual 

Com isso, no mundo todo e, principalmente no Brasil, as pesquisas com outros 

agentes de controle dificilmente conseguirá lançar no mercado novos produtos que 

venham a concorrer em igualdade. Como exemplo do direcionamento das pesquisas, tem

se o nematóide R. culicivorax que era produzido e comercializado e fungos como M. 

anisopliae, L. giganteum, Culicinomyces clavisporus e Coelomomyces spp. que, como 

visto anteriormente, apresentam-se patogênicos e interessantes para o controle de vetores 

e são igualmente pouco explorados. Entretanto, o potencial representado pelos diferentes 
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agentes microbianos poderia ser aproveitado em programas reg10na1s, elaborados por 

prefeituras e certas comunidades. 

O controle efetivo de culicídeos vetores, mantendo-os em níveis populacionais 

aceitáveis, somente será conseguido à medida em que surgirem políticas adequadas à 

realidade e que explorem ao máximo os conceitos de manejo, envolvendo, sempre que 

possível a própria comunidade, voltando-se para a implementação de programas 

regionalizados. 

Bacillus sphaericus Neide

Segundo Singer (1990), o primeiro registro de B. sphaen·cus data de 1964, sendo 

originalmente obtido por Keller na Califórnia, a partir de larvas de Culíseta incidens. Em 

função da baixa atividade entomopatogênica, houve desinteresse no prosseguimento dos 

estudos visando explorar o potencial do microrganismo como agente de controle. 

A partir da década de 70, com o envolvimento da Organização Mundial de Saúde, 

houve um impulso na busca por novos isolados mais virulentos que o original. Além 

disso, diversas pesquisas foram conduzidas para se conhecer as causas de patogenicidade, 

a segurança ambiental e também realizados testes de campo, principalmente com o 

isolado SSTI-1 (Habib & Andrade, 1998). 

Os primeiros produtos comerciais foram desenvolvidos na forma de pó após a 

obtenção do isolado 1593, cuja virulência era superior aos isolados conhecidos àquela 

época. Embora apresentassem problemas de estabilidade e uniformidade, representavam a 

primeira tentativa de se explorar comercialmente o patógeno. 

Paradoxalmente, o grande salto do ponto de vista comercial deu-se em função da 

descoberta da variedade israelensis de B. thuringiensis. Tal variedade, diferente das 

demais, era patogênica a dípteros e com maior espectro de ação que B. sphaericus. Isso 

despertou o interesse das companhias que já produziam B. thuringiensis var. Ã.'UrstaÃ.i 

(para o controle de lepidópteros) que motivou a pesquisa de técnicas de produção, 

formulação e também a continuidade por isolados mais virulentos. 
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São registrados mais de 350 isolados de B. sphaericus depositados na principal 

coleção deste entomopatógeno, sediada no Instituto Pasteur, agrupados em 48 serotipos, 

sendo que a maioria deles está restrita a apenas seis deles: H-1 a, H-2a:2b; H-5a:5b; H-6, 

H-25 e H-26a:26b. Entretanto, ressalta-se também, que no serotipo H-5a:5b estão os

isolados mais tóxicos para Culex spp .. A virulência dos isolados torna-se de dificil 

interpretação na medida em que os trabalhos são feitos usando-se metodologias não 

padronizadas (meio de cultura, inseto-teste, apresentação do produto, etc.), o que torna 

questionável as comparações feitas, mas independentemente, é consenso a diferença 

apresentada pelos isolados de B. sphaericus em relação aos hospedeiros suscetíveis (de 

Barjac, 1990). 

Entretanto, estudos em desenvolvimento sugerem alguma relação entre a toxidade 

dos isolados e a seqüência gênica envolvida na síntese das toxinas (Yousten, 1996). 

Schenkel et al. (1992) relataram a caracterização de novos isolados obtidos em 

solos do Brasil, demonstrando que pertencem ao serotipo H-5a:5b, com virulência 

semelhante ao isolado 2362, porém, com menor produção de esporos/ m1 de meio de 

cultura. 

Atualmente, o isolado 2362, obtido de larvas de Símulium pertinax (Diptera, 

Simulidae) é o mais utilizado nos produtos comerciais e em aplicações de não 

formulados, embora ainda sejam necessários e justificáveis os constantes esforços da 

pesquisa de formulações e isolados, visando a obtenção de produtos mais eficientes 

(Vilarinhos et aL 1998). 

Morfologicamente, é caracterizado pela presença de um esporo de resistência, ao 

qual está associado um corpo paraesporal cristalino e de natureza protéica. Envolvendo 

ambos há o exosporium que os torna fortemente unidos, dificultando a sua separação. Tal 

como em B. thun·ngiensis, o cristal apresenta-se como um aglomerado protéico, 

abrigando moléculas de diferentes pesos moleculares, ao qual atribuiu-se participação na 

atividade patogênica do microrganismo (Davidson, 1981 ). Na forma em que se 

apresentam, algumas destas moléculas são consideradas pró-toxinas (moléculas de 41,9 e 

51,4 kDa). As linhagens mais virulentas produzem também mais um tipo de toxina, 
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denominadas toxinas Mtx (mtx l e mtx.2). Estas proteínas são produzidas durante a fase 

vegetativa e são consideradas produtos do metabolismo das células, e embora sejam 

relatívamente bem estudadas, pouco se conhece exatamente sobre sua importância no 

ciclo de infecção, bem como seu modo de ação (Charles et al., 1996; Yousten, 1996). 

Davidson (1984) descreveu o ciclo de infecção de B. sphaen·cus, inoculando 

suspensão de esporos e cristais na água com larvas de C. quinquefasciatus. Após a 

ingestão, os sintomas da infecção surgiram entre 30 e 60 minutos. Por transparência do 

tegumento foi possível verificar as alterações de mesêntero, com expansão da membrana 

peritrófica, que descreveu um traçado em ziguezague. As larvas passaram a apresentar 

tremores, inchaço e morte após 4 a 48 horas, dependendo da concentração aplicada. 

Estudos de ultraestrutura do sistema digestivo de larvas de C. quinquefasciatus 

infectadas demonstraram alterações citológicas e fisiológicas que não evoluíram para 

outros órgãos ou sistemas. A infecção inicia-se após a ingestão das toxinas e esporos. 

Pelas condições alcalinas do mesêntero, os cristais são solubilizados e as proteínas 

digeridas pelas enzimas presentes e tornam-se ativas, ou toxinas, propriamente dito 

(moléculas de 39 e 43 kDa). Essas atravessam a membrana peritrófica, ligam-se a 

receptores glicoprotéicos específicos localizados na membrana das células do epitélio do 

mesêntero, penetrando nas mesmas, por meio de endocitose. No interior, foram 

verificados hipertrofia das mitocôndrias e surgimento de grandes lisossomos. As células 

incharam e separaram-se uma das outras e da membrana basal. A membrana peritrófica 

tornou-se irregular (ziguezague) com passagem dos esporos para seu conteúdo. Desta 

forma, encontram nutrientes e pH adequados para sua germinação e multíplicação 

intensas, podendo ser produzidos até 10
5 

esporos/ cadáver (Davidson 1981, 1988; 

Davidson et al. 1984, 1987). 

Além do efeito direto na mortalidade dos indivíduos, tem sido verificado também 

que a aplicação em concentrações subletaís, em condições de laboratório, tem levado a 

efeitos degeneratívos nos insetos, semelhantes aos observados pela exposição a 

inseticidas reguladores de crescimento. Nos tratamentos com o patógeno em CL10 e CL2s 

houve, respectivamente, após 7 dias, morte de 31 e 64%. Assim, além de mais lenta, a 
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mortalidade foi maior que nos testes preliminares com avaliações de até 48 horas. Nestas 

mesmas condições, houve redução de 70 a 80% na emergência de adultos, principalmente 

pela morte dos insetos na fase pupal, havendo também, emergência de adultos 

defeituosos. Nos indivíduos mortos, verificaram a ocorrência de anomalias como 

albinismo, projeção da base da cabeça, não endurecimento e melanização da cutícula das 

pupas, ecdise incompleta, emergência parcial dos adultos (parte posterior dos tarsos 

presos ao tegumento pupal) e emergência de adultos envoltos pelas asas. Entretanto, não 

foi verificado qualquer efeito nos adultos sobreviventes, no tocante à fecundidade e 

longevidade, bem como na geração seguinte (Mulla et al., 1991 ). 

B. sphaericus como agente de controle

Embora seja um patógeno de ação lenta, quando comparado a B. thuringiensis 

var. israelensis, sua grande vantagem está no fato de persistir no ambiente, mesmo 

quando este apresenta elevada quantidade de poluentes. 

É um microrganismo seguro para vertebrados e outros seres aquáticos, não sendo 

relatados efeitos negativos (Lacey & Mulla, 1990; Siegel & Sbadduck, 1990). 

As técnicas de produção são amplamente conhecidas e dominadas, de forma que é 

possível, dentro de certos limites, sua obtenção em grandes quantidades, princípio básico 

para se considerar um entomopatógeno como um agente de controle (inseticida 

microbiano). No entanto, como já referido anteriormente, os programas de controle de 

vetores são ainda fortemente baseados na utilização de produtos organo-sintéticos, tanto 

para o controle de adultos como o de larvas. 

Existem alguns casos de sucesso, onde B. sphaericus desempenhou excelente 

controle, principalmente em alguns países da África e Ásia. No Brasil, foi desenvolvido 

um trabalho entre 1991 e 1994, em duas áreas da cidade de Recife. Durante o período, 

foram tratados 5.000 criadouros com produto não formulado (caldo fermentado), 

contando com a participação da comunidade local. Como parâmetro de avaliação da 

eficiência do controle, acompanhou-se a incidência de adultos em armadilhas e de larvas e 



16 

pupas nos criadouros. Nos locais tratados, houve drástica redução das formas imaturas e, 

consequentemente, no número de adultos, que na região são transmissores da filariose. 

No entanto, verificou-se uma certa diferença na eficiência do controle entre as duas áreas, 

atribuídas pelos autores, como decorrência da maior exposição à radiação solar e fluidez 

das coleções de água em uma das áreas, menor redução nos índices populacionais (Regis 

et al. 1996). 

Segundo Cônsoli (1996), embora existam diversos produtos comerciais à base de 

B. sphaericus no Brasil, estes são produzidos e desenvolvidos em outros países, sendo

importados para utilização nas nossas condições. 

Tais informações seguem a linha apresentada no início da década de 80 e que foi 

apresentada por Bhumiratana (1990). Nela, discute-se, principalmente para os países em 

desenvolvimento (África, Ásia e América Latina), a necessidade urgente da implantação 

do conceito de produção local de B. sphaericus e de outras bactérias entomopatogênicas. 

O conceito exposto é amplo e não se restringe ao sentido da palavra, mas sim ao 

desenvolvimento de um processo de produção que envolva a fermentação e formulação, 

em contraste aos que já ocorre nos países industrializados. 

Ainda segundo o autor, este conceito é baseado em duas grandes vantagens. A 

produção próxima do local de aplicação tende a diminuir o impacto causado pelo 

transporte do produto por longas distâncias, principalmente no caso das importações via 

marítima. Muitas vezes a umidade ou calor excessivo podem afetar a estabilidade e 

aumentar a degradação biológica. É destacado também, que a possibilidade de se 

desenvolver a formulação de forma mais adequada ao ambiente onde será utilizada, ou 

seja, os resultados obtidos no campo tornam-se mais próximos da realidade, pois ao 

contrário, ocorre normalmente o desenvolvimento do produto em países de clima frio ou 

temperado, onde provavelmente pouco se conhece das áreas de clima tropical. Um 

exemplo disso, é a quantidade de testes de campo que se concentram em áreas de 

ocorrência de Culex e os poucos relatos de testes com Anopheles que quando efetuados 

o são com os produtos importados.
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Dada a necessidade de se desenvolver produtos industrializados utilizando 

tecnologia nacional, foi firmado, em 1993, um acordo de cooperação técnico-científico 

entre a Fiocruz e Inpal S.A. - Indústrias Químicas para a produção de formulações de B.

sphaericus, mais próximas da realidade econômica brasileira. A partir de 1994, após uma 

série de experimentos em laboratório, foram realizados testes em campo, na lagoa da 

Pampulha (Belo Horizonte). Respeitando-se certas limitações do produto, os autores 

consideraram animadores os resultados de controle de C. quinquefasciatus (Consoli et 

al., 1997; Vilarinbos et al., 1998). 

Por existirem interesses comerciais, a pesquisa de formulações de B. sphaericus, 

assim como ocorre com qualquer produto químico ou biológico, constitui-se um segredo 

industrial, restrito aos fabricantes e, portanto, pouco divulgado na literatura, o que acaba 

por desencorajar grupos de pesquisadores, principalmente nos países menos 

desenvolvidos. Assim, a forma mais usual para se utilizar B. sphaericus no Brasil, é o 

caldo fermentado concentrado. Como exemplo, Vilarinbos et al. (1992) demonstraram a 

possibilidade de se substituir os produtos químicos normalmente utilizados no controle de 

larvas de Culex em galerias pluviais em Brasília (Asa Norte), alcançando, com o 

patógeno, 100% de controle após 7 dias da aplicação. 

Lopes et al. (1996) também vêm utilizando suspensão concentrada não formulada 

de esporos e cristais de B. thuringiensis var. israelensis extraídos do meio, para controle 

de Culex em lagoas de tratamento de esgotos e de resíduos industriais, em Londrina 

(PR). 

Os concentrados fermentados apresentam vantagens do ponto de vista econômico 

e operacional, pois são fáceis de serem preparados e aplicados ( centrifugação do meio de 

cultura, diluição e pulverização nas áreas desejadas) e, principalmente, dispersam-se 

facilmente na água (Bhumiratana, 1990). No entanto, esta dispersão dilui os agentes na 

água e ocorre, como se sabe, sedimentação rápida do complexo esporo-cristal, em 24 a 

48 horas, ficando estes fora da zona de alimentação dos insetos (Mulligan et al., 1978, 

Davidson et al., 1984; Matanmi et al., 1990). 
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Além disso, Bhumiratana (1990) destacou, como maiores empecilhos desta 

forma de utilização, a dificuldade no transporte de grandes volumes para áreas distantes e 

a viabilidade, afetada pelas condições ambiente, que na região tropical, por exemplo, 

devem ser controladas, podendo assim inviabilizar economicamente o produto, ou ainda 

ser necessário o uso de conservantes, exigindo o desenvolvimento de estudos prévios. 

Neste sentido, Lacey (1984) e Amonkar et al. (1988) sugeriram, como forma de 

se contornar tal problema, a repetição nas aplicações do patógeno ou o uso de produtos 

formulados flutuantes que estejam constantemente liberando estruturas do patógeno na 

zona de alimentação das larvas e durante um período mais prolongado. 

2.3 Formulação 

Formular um microrganismo é o procedimento mais importante para se obter um 

inseticida microbiano. Isto porque, embora os entomopatógenos possam ser, ao contrário 

dos produtos organo-sintéticos, aplicados na forma de produto técnico (puro), a 

distribuição e cobertura homogêneas nem sempre são conseguidas. Além disso, a 

formulação permite que, ao serem acrescentados adjuvantes e inertes, sejam melhoradas 

características como, persistência (pela proteção contra os efeitos dos fatores climáticos), 

manuseio, aplicação e, principalmente, o armazenamento sob condições ambiente e com 

menores perdas da qualidade do produto (Batista Filho et al., 1998). 

Ainda segundo os autores, a pesquisa de formulações envolve diferentes áreas da 

ciência e dele depende o sucesso do inseticida microbiano. Vários fatores devem ser 

considerados durante seu desenvolvimento, sejam eles referentes às características do 

microrganismo e sua relação com adjuvantes, ambiente onde será utilizado e, 

principalmente, com a biologia e comportamento do inseto visado. Não obstante, o 

estudo de viabilidade econômica deve ser realizado, de forma que sejam utilizados 

processos e produtos de baixo custo quer na produção como na formulação do 

entomopatógeno, no sentido de tornar o custo final compatível com o mercado e 



19 

competitivo com os produtos existentes, já que o preço ainda é um dos principais fatores 

que determinam a compra do produto. 

O desenvolvimento de novos produtos está diretamente vinculado ao interesse 

comercial e assim, até meados da década de 80, para utilização de B. sphaen·cus, 

predominava a aplicação do caldo precipitado e havia poucos estudos com formulações. 

No entanto, após a segunda metade da década e início da década 90, a quantidade de 

estudos nesta linha vem crescendo o que justifica a existência de produtos comerciais à 

base desta bactéria à disposição no mercado mundial e no Brasil, sendo ainda verificado o 

desenvolvimento de produtos por indústrias nacionais com tecnologia própria (Alves et 

al., 1998). 

2.3.1 Fatores que afetam as formulações de B. sphaericus 

Batista Filho et al. (1998) desenvolveram uma extensa revisão sobre formulação 

de entomopatógenos e, segundo os autores, o desenvolvimento da formulação deve 

segmr o binômio: armazenamento e campo. Embora sejam separados, para efeito 

didático, devem ser considerados em conjunto, pois por exemplo, um fotoprotetor 

incorporado à formulação não poderá afetar o microrganismo pelo contato prolongado 

durante o armazenamento. 

Geralmente os esporos de B. sphaen·cus são mais suscetíveis que os cristais às 

condições ambientais. Isto porque, embora possuam uma sucessão de camadas protéicas, 

o material genético em seu interior é altamente suscetível à temperatura e radiação

ultravioleta. O cristal, por sua vez, é um aglomerado protéico que sofre menos influências 

da radiação ultravioleta e suporta maiores amplitudes térmicas. Por isso, ao longo do 

tempo, ainda que a viabilidade dos esporos diminua, a atividade larvicida pode não ser 

alterada (Karch, 1987). Entretanto, a presença do esporo viável no ambiente é importante 

para garantir a persistência prolongada do patógeno na água (multiplica-se em cadáveres) 

(Davidson, 1984; Yousten et al., 1992). 
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2.3.2 Armazenamento 

Aspectos ligados à compatibilidade entre o entomopatógeno e os inertes e 

adjuvantes, e temperatura e umidade, são importantes e devem ser analisados durante o 

desenvolvimento da formulação. 

O sucesso da formulação no campo, depende, em grande parte, das qualidades 

dos inertes, de acordo com as necessidades da formulação em estudo. Isto porque, os 

inertes são importantes na determinação do tipo de formulação, devendo ser de fácil 

manuseio nas etapas de preparo (moagens, impregnação e secagem) e aplicação. 

Contudo, sua principal característica é que, juntamente com adjuvantes acrescentados em 

certas ocasiões para melhorar as qualidades do formulado e otimizar sua atividade 

(fotoprotetores, anti-evaporantes, umectante, adesivos etc.), devem ser compatíveis com 

o microrganismo (Batista Filho et al., 1998).

Segundo Ward (1984), pode ocorrer uma interação negativa entre a membrana 

do entomopatógeno e as moléculas das surfactantes. Este é um fator básico muito 

importante, porém pouco divulgado na literatura, sendo encontrada um.a compilação de 

resultados de diferentes produtos (inertes e adjuvantes) e B. thuringiensis Couch & 

Ignoffo (1981 ). 

No Brasil, algumas observações foram realizadas no desenvolvimento de 

formulações de Baculovirns anticarsia (Augusto et al., 1992; 1995; 1996) e dos fungos 

B. bassíana e M. anisoplíae (Marques, 1993). Os resultados encontrados foram variados,

havendo produtos compatíveis e incompatíveis, demonstrando assim, a importância desse 

tipo de estudo. 

Além dos inertes e adjuvantes, há que se considerar o efeito da temperatura sobre 

a viabilidade do patógeno. Isto porque temperaturas acima de 40ºC em determinados 

períodos de exposição, geralmente provocam efeitos negativos sobre proteínas, 

desnaturando-as e afetando as funções do microrganismo. 

Normalmente, quando armazenados em baixa temperatura (l0ºC e abaixo desta) a 

viabilidade é preservada (Bourgoin et al., 1984). Entretanto, a manutenção do produto 
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nestas condições leva a um custo adicional que pode ser amenizado pela possibilidade de 

se formular o patógeno e assim, manter o produto em condições ambiente e, 

eventualmente, em condições extremas. 

Nos estudos de armazenamento, avalia-se o efeíto da temperatura, normalmente 

mantendo-se os produtos por um certo tempo em condições ambiente, geladeira e em 

temperatura elevada ( 40 a 50ºC), sendo desta forma verificado o comportamento do 

produto em condições possíveis de ocorrer no armazenamento ou no transporte, 

analisando-se a viabilidade dos esporos e a atividade larvicida do microrganismo. 

A resposta comportamental de B. sphaericus à temperatura de armazenamento 

não pode ser generalizada, pois é condicionada à preparação e isolado utilizados. Com 

relação a este último, Karch (1987) verificou que armazenando-se duas preparações 

idênticas de diferentes isolados de B. sphaen·cus a 50ºC, houve maior sensibilidade do 

isolado 2297, demonstrada pela redução da viabilidade e atividade larvicida do complexo 

esporo-cristal. 

Ainda considerando o comportamento diferenciado dos isolados em relação à 

temperatura, vale ressaltar que a maioria dos produtos comercializados atualmente é 

baseada no isolado 2362, que tem respondido uniformemente em relação à este fator. Os 

poucos relatos demonstraram que as formulações sólidas experimentais à base de 

microcápsulas de alginato, de caragenina e de carbóxi-metil-celulose, foram mais estáveis 

que suspensões não formuladas, quando armazenadas a 50ºC, após 60 dias, sendo 

preservadas a atividade larvicida e a viabilidade dos esporos (Elçyn, 1995; Elçyn & 

Õktemer, 1995; Elçyn et al., 1995). 

Durante o preparo das formulações sólidas tipo briquetes, granulada, spra_v on,

peletizada ou pó molhável, a água é utilizada como veículo para impregnação e solução 

de certos adjuvantes. Entretanto, após esta fase, sua presença é extremamente prejudicial. 

porque pode potencializar o efeíto da temperatura, inviabilizando o patógeno e 

dificultando a aplicação, devido à formação de grumos (Tanada & Kaya, 1993). 
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Tem sido verificado também o aparecimento de fungos contaminantes dos 

gêneros Penicillíum e Aspergillus, presentes nos inertes vegetais utilizados em 

formulações granuladas de B. sphaericus com teor de umidade maior que 5%, 

armazenadas a 25 ºC (Alves) 1 

2.3.3 Campo 

Podem ser incluídos aqui, fatores bióticos, ligados aos hábitos dos insetos-alvo, 

como vegetação nas proximidades dos criadouros e disponibilidade de alimento na água 

(matéria orgânica) e abióticos, como as condições climáticas, radiação ultravioleta, 

características da água: físicas (movimentação e profundidade) e químicas (pH, matéria 

orgânica em suspensão, sais). 

O tipo de formulação a ser desenvolvido deve estar em acordo com o hábito do 

inseto visado e com as características do ambiente, sendo estes os princípios básicos da 

pesquisa. As larvas de culicídeos ingerem como alimento, partículas em suspensão na 

água em que se desenvolvem, de forma que Culex e Aedes filtram a água em diferentes 

profundidades, enquanto que as larvas de Anopheles freqüentemente associam-se à 

interface ar-água. Assim, são mais indicadas para os primeiros gêneros, as formulações 

sólidas (granuladas e pó seco ou molhável) e para o último, formulações líquidas e sólidas 

flutuantes (Lacey, 1984; 1990; Batista Filho et al., 1998). 

Especificamente para Culex, Mullen & Hinkle (1988) verificaram que as larvas de 

4º ínstar passam cerca de 90% do tempo próximas à superficie da água e assim, como 

demonstraram Lacey ( I 9 84) e Lord ( 1991) uma formulação flutuante e que libere 

gradativamente os esporos e cristais neste local seria muito conveniente, evitando a 

rápida decantação dos mesmos após a aplicação, quer na forma de suspensão 

concentrada ou pó molhável. 

1 
Alves,L.F.A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Depto. de Ciências Biológicas. Observação 

pessoal, 1 99 5. 
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Os ambientes onde são encontradas larvas de culicídeos apresentam-se muito 

variados e sendo B. thuringiensis var. israelensis o agente microbiano mais utilizado para 

seu controle, são encontradas no mercado formulações líquidas e sólidas adequadas para 

cada situação. Algumas já foram testadas para B. sphaericus, tornando o controle ainda 

mais eficiente (Lacey, 1990). 

No caso de áreas livres de vegetação, as formulações líquidas ou pó molhável, 

que são veiculadas em água, são facilmente distribuídas, usando-se pulverizadores 

convencionais aéreos (grandes áreas) ou terrestres (manuais ou motorizados). Entretanto, 

a cobertura vegetal adensada nas margens de criadouros em córregos, valas, fossas, 

lagoas de decantação, arrozais, mangues, etc. dificulta a distribuição das gotas na 

superficie da água. Assim, Lacey (1984) introduziu um novo conceito, adequando o 

patógeno a esta dificuldade de distribuição utilizando formulações granuladas. Tais 

formulações são versáteis e apresentam uma grande plasticidade e podem ser mais 

facilmente modificadas para se adequarem aos hábitos dos insetos. 

Existem, em função do interesse comercial, poucos relatos sobre o 

desenvolvimento de formulações. Mulla et al. (1987) testaram grânulos de sabugo de 

milho de diferentes tamanhos (1 a 3 mm), sendo verificado que após 1 ou 2 dias o 

patógeno decantou-se nos recipientes onde foram aplicados, embora permanecesse viável 

na água. Além disso, constataram que os grânulos de maior tamanho afundaram mais 

rapidamente que os menores. 

Kuppuasamy et al. ( 1987) elaboraram duas formulações granuladas (briquete e 

grânulos de alginato ), que foram testadas em condições de laboratório. Os briquetes 

liberaram o patógeno mais rápido que os grânulos, sendo que também afundaram mais 

rapidamente. Os briquetes, embora flutuassem, desintegraram-se a partir do 15º dia até 

que decorridos 28 dias na água desaparareceram. Entretanto, a presença do patógeno 

ativo na água em que estavam as formulações permaneceu elevada por um período 

semelhante (mais de 60 dias). 

Amonkar et al. (1988) testaram formulações granuladas baseadas em três agentes 

flutuantes: thennocol, vermiculita e "miolo" de sabugo de milho fatiado. A formulação 
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com o milho mostrou-se mais leve, mas decompôs-se rapidamente. Thennocol permitiu 

flutuação e liberação por mais tempo. Entretanto, devido à extrema leveza foram 

carregados para um lado do recipiente em que foram aplicados. A vermiculita mostrou-se 

a mais adequada, liberando os esporos por mais de 45 dias. Foram sugeridos estudos de 

novas proporções de agregante e veículo para melhorar ainda mais a qualidade da 

formulação de vermiculita, que sedimentou após 6 dias. 

Existe também a possibilidade de ser utilizada a técnica de encapsulação para 

formulações de B. sphaericus, tal como ressaltaram Elçyn et al. (1995). Segundo os 

autores, tais preparados são vantajosos, pois as matrizes que se formam envolvem os 

esporos, protegendo-os contra variações de pH e temperatura e também da radiação 

ultravioleta. Além disso, tem efeito comprovado na liberação gradativa do patógeno na 

água. 

Trabalhos anteriores, no entanto, já demonstravam a possibilidade de se utilizar o 

alginato de sódio na elaboração da matriz. A avaliação em campo demonstrou a 

persistência da atividade patogênica por mais de 40 dias (liberação contínua), que refletiu 

em 85% de mortalidade larval. Segundo os autores, a cortiça é um veículo ideal por 

manter o ingrediente ativo no local onde os insetos concentram a maior parte do seu 

tempo (próximo à superfície) (Desai & Shethna, 1991 ). 

Lord ( 1991) comparou uma formulação granulada baseada em caragenina, óleo 

de milho e cortiça como agente flutuante, com uma outra peletizada, preparada à base de 

óleo de algodão parcialmente hidrogenado, talco e um agregante. A formulação 

granulada, ao contrário do que foi citado no trabalho anterior, apresentou menor 

atividade que a peletizada, principalmente, pela demora na liberação do complexo 

esporo-cristal no ambiente. A persistência do peletizado atingiu mais de 40 dias de 

atividade residual, sendo verificado cerca de 20 vezes menos insetos nos tanques tratados 

com esta preparação, em relação à testemunha. 

Mais recentemente, introduziu-se o uso de carbóxi-metil-celulose como base 

para a matriz de encapsulação de uma formulação granulada. Em testes realizados em 

laboratório, verificou-se o aumento gradativo na liberação dos esporos na água, cuja 
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concentração manteve-se em níveis elevados e constantes por mais de 30 dias (Elçyn, 

1995). 

De forma a substituir as formulações liquidas ou em pó, Skovmand & Eriksen 

(1993) desenvolveram uma formulação efervescente. A formulação apresentou um baixo 

período residual. Os autores ressaltaram que os tabletes, por serem leves, foram barrados 

pela vegetação densa e não se espalharam adequadamente, sendo recomendada para 

tanques abertos, piscinas e represas. 

Além do hábito do inseto, outros fatores ambientais devem ser considerados no 

desenvolvimento de uma formulação, sendo estes com influência direta na persistência do 
. . 

rmcrorgamsmo no campo. 

A radiação solar de comprimento de onda na faixa ultravioleta (UV) é 

considerado o fator mais importante na degradação dos entomopatógenos. Isto porque 

tem sido demonstrada a ação deletéria desta radiação luminosa sobre os ácidos nucléicos, 

que se tornam inativos, impedindo o desenvolvimento e multiplicação do microrganismo 

(Jaques, 1985). Testes em condições de laboratório, usando-se lâmpada germicida podem 

também auxiliar nos estudos dos efeitos da radiação UV e, principalmente, na seleção de 

adjuvantes fotoprotetores, ainda que nessas condições o microrganismo seja exposto de 

forma diferente e muito mais drástica que na natureza. Neste sentido, trabalhos 

desenvolvidos por Elçyn (1995), Elçyn & Õktemer (1995) e Elçyn et al. (1995) 

comprovaram a proteção da formulação aos esporos e cristais de B. sphaen·cus expostos 

à radiação de lâmpada UV. Pode-se assim, afirmar que a estrutura dos grânulos, sendo 

irregular, permite que grande quantidade de esporos e cristais fiquem alojados e 

abrigados da radiação, embora, segundo os autores, a incorporação de fotoprotetores 

contribuiria ainda mais para a redução das perdas observadas na formulação. 

A água, sendo o local de aplicação, interfere diretamente na persistência do 

microrganismo. Muitas vezes os locais de aplicação apresentam elevada concentração de 

matéria orgânica que afeta a atividade do patógeno. Lacey et al. (1988), Yap et al. 

(1991), Karch et al. (1991) demonstraram que a oferta contínua de uma concentração de 

esporos e cristais na zona de alimentação das larvas pode favorecer a atividade do 
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entomopatógeno, pois assim, juntamente com o alimento que é abundante em águas 

poluídas, sejam ingeridos esporos e cristais do microrganismo. Desta forma, evita-se 

também que o mesmo se disperse excessivamente pelo ambiente e se decante 

rapidamente. 

Nestes locais pode-se também realizar aplicações em maiores dosagens e com 

produtos mais concentrados que assim podem prolongar a atividade residual por algumas 

semanas (Mulligan et al., 1978; Mulla et al., 1984; Lacey et al., 1988, Jones et al., 1990). 

Jorres et al. (1990) e Regis et al. (1996) verificaram também que a movimentação 

da água deve ser considerada na avaliação das formulações, pois em fossas, onde a 

movimentação da água é praticamente ausente (não há fluxo corrente), a persistência 

tende a ser maior que em valas. Entretanto, existem autores que consideram benéfica a 

entrada de água nos criadouros, pois promove o revolvimento do fundo e os esporos e 

cristais decantados podem subir próximo à superficie e se tornarem disponíveis por algum 

tempo às larvas que sobreviveram à aplicação inicial (Bowles et al., 1990; Matanmi et 

al.,1990). 
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3 SELEÇÃO DE ISOLADOS DE Bacillus sphaericus NEIDE PARA O 

CONTROLE DE Cu/ex spp. (DIPTERA; CULICIDAE) 

3.1 Introdução 

A variabilidade natural dos seres vivos é uma caracteristica fundamental e deve 

ser explorada em um programa de Controle Biológico. Isto porque nesta variabilidade 

encerram-se caracteristicas como produção de toxinas ou enzimas, crescimento em meio 

de cultura, resistência às condições ambiente ( temperatura, radiação ultravioleta, pH, 

etc.) (Alves, 1986; Azevedo, 1998; Paccola-Meireles, 1998). 

Neste sentido, a variabilidade de Bacillus sphaericus tem sido constatada sendo 

relatados diversos casos. O primeiro isolado obtido da bactéria apresentava, segundo 

Vilarinhos et al. (1998) baixa atividade larvicida, sendo, em seguida, obtidos novos 

isolados mais virulentos que chegaram a superar a atividade original em mais de 1 O 000 

vezes, sendo por conseqüência, contínua a busca de novos isolados. 

Barjac ( 1990) afirmou que até aquela data eram registrados no Instituto Pasteur, 

300 isolados de B. sphaericus, sendo que cerca da metade apresentava ação larvicida. 

Atualmente, o isolado 2362, obtido de adultos de Simulium sp. (Diptera, 

Simulidae) é o mais utilizado nos produtos comerciais e considerado padrão e superior 

aos demais previamente obtidos (Vilarinhos et al., 1998). 

A busca contínua tem levado a sucessos como é o caso do Cenargen (Centro 

Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia)/ Embrapa, onde a partir de 

amostras de solo de diferentes regiões do Brasil, foi obtido o isolado S2, que segundo 
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Schenkel et al. (1992), caracteriza-se por ser diferente do isolado 2362 com maior 

toxicidade por ser tão ou mais tóxico para larvas de Culex quinquefasciatus. 

No Brasil, além do Cenargen, pesquisadores da ESALQ, Instituto Biológico e 

Fiocruz se dedicam ao isolamento de B. sphaericus, sendo mantidas coleções deste 

patógeno que se constituem em fonte de matéria prima para os trabalhos de seleção em 

programas de Controle Biológico. 

A atividade larvicida é decorrente da presença de toxinas binárias constituintes do 

cristal e toxinas Mtx (Davidson, 1995; Charles et al., 1996). Neste sentido, é possível 

explicar as diferenças na virulência com base na produção de tais toxinas, uma vez que 

existem isolados que expressam melhor as toxinas ou as produzem em maior quantidade. 

Apesar da fase de seleção ser muito importante para o desenvolvimento de 

produtos microbianos, existem poucas informações recentes sobre a seleção de isolados 

de B. sphaericus visando a obtenção de formulações comerciais, sendo encontradas 

compilações sobre a classificação e caracterização (Barjac, 1990) e algumas informações 

sobre seleção, como Schenkel et a!., 1992), com isolados do Brasil ou Yap et a!. (1988), 

visando o controle de pernilongos na Malásia. 

Com o objetivo de desenvolver uma formulação, foi realizada uma avaliação 

preliminar da virulência e multiplicação dos isolados de B. sphaen·cus armazenados no 

Banco de Entomopatógenos do Laboratório de Controle Microbiano e Patologia de 

Insetos do Departamento de Entomologia da ESALQ/USP, visando a seleção de isolados 

adequados para serem utilizados em formulações comerciais. 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Inseto teste 

A fim de que se manter a continuidade dos experimentos ao longo do ano e 

garantir a padronização dos insetos em todos os testes foi necessária a manutenção de 
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uma população do inseto-teste: Culex quínquefasciatus Say em laboratório, como vem a 

segmr. 

Para o início da criação, as larvas foram obtidas no Departamento de Zoologia da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e no Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo (USP), sendo identificadas pelo Prof. José Lopes do 

Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Animal e Vegetal da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. 

Os insetos coletados eram mantidos em recipientes plásticos contendo água 

destilada e alimentados com ração moída para roedores + gérmen de trigo, até que 

atingissem a fase pupal. Nesta fase, eram transferido para gaiolas de madeira e tela de 

náilon, mantidos em potes plásticos para a emergência dos adultos. O acasalamento 

ocorria no interior desta gaiola, na qual era colocado o alimento para os adultos: 

chumaços de algodão hidrófilo estéril (rolo dental) imerso em solução de mel l 0% e, 

como fonte de sangue para as fêmeas era mantido durante quatro noites por semana, um 

rato branco (Mus sp.) proveniente do biotério do Departamento de Economia Doméstica 

da ESALQ/USP, preso em uma gaiola de contenção, alimentado com água e ração. 

As fêmeas fecundadas e alimentadas com sangue ovipositavam em recipientes 

plásticos pretos de l O cm de diâmetro usados para suporte de vasos, contendo água 

destilada e 0,5 g de fezes de rato, como atrativo para oviposição. Diariamente eram 

coletadas as posturas (jangadas) que eram mantidas em outros recipientes fora das 

gaiolas dos adultos para eclosão e desenvolvimento larval. Eventualmente, os ovos eram 

mantidos em temperatura mais baixa (l 5-l 8ºC) durante 24 ou 48 horas para retardar o 

desenvolvimento embrionário ou larval visando acumular uma grande quantidade de 

indivíduos no tamanho adequado para a realização dos bioensaios, segundo orientações 

do Instituto Pasteur (1996). 
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3.2.2 Seleção de isolados 

Os isolados utilizados foram provenientes do banco de entomopatógenos do 

Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos do Departamento de 

Entomologia da ESALQ/USP. Na coleção estão depositados 20 isolados da bactéria, 

sendo 19 de origem brasileira e um de origem estrangeira (isolado 2362), considerado 

padrão (Tabela 3.1). Foram obtidos a partir de amostras de solo de diferentes regiões do 

Brasil, submetidas ao processo de isolamento descrito por Travers et al. ( 1987), seguido 

de confirmação por bioensaios de patogenicidade e observação morfológica das colônias 

e células sob microscópio de contraste de fase, sendo em seguida, encaminhados ao 

Cenargen/Embrapa a fim de que fossem caracterizados por meio da serotipagem. 

As colônias estoque eram mantidas em tubos de cultura em meio ágar nutriente + 

extrato de levedura 0,1 % (ANY) (ambos da marca Difco) e cobertas com óleo mineral 

estéril (Nujol) e mantidos a 1 0ºC, em geladeira e sempre que necessário era feita a 

multiplicação dos isolados, conforme segue. 

reviamente à execução dos bioensaios de seleção, uma amostra da cultura estoque 

dos respectivos isolados era retirada com uma alça de platina e transferida para 

erlenmeyers de 250 m1 de capacidade, contendo 50 m1 do meio caldo nutriente + extrato 

de levedura O, 1 % (CNY), ambos da marca Difco, sendo incubados a 30ºC e 200 rpm, 

durante 24 horas, sendo este considerado o pré-fermentado. 

m seguida, 1 m1 do caldo pré-fermentado foi inoculado tal como anteriormente em 

erlenmeyers com o mesmo meio e incubados nas mesmas condições, porém, durante 48 

horas quando então o meio fermentado foi centrifugado e o material precipitado foi 

coletado e transferido para o ependorff e armazenado em freezer sob -1 0ºC, a fim de 

preservar o microrganismo até que fosse utilizado nos bioensaios com os insetos. 

Ressalta-se que esta é a condição mais adequada para a preservação de microrganismos 

nas coleções. 
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Tabela 3.1. Isolados de Bacillus sphaericus provenientes da coleção de entomopatógenos 

do Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos, Depto. de 

Entomologia, Esalq/USP. 

Isolado Data de Procedência Serótipo1 

coleta 
AM1 04/08/94 Manaus - AM ( solo do Rio Preto) H5a5b 

MG2 09/09/92 Lavras - MG ( solo não cultivado) ? 

MS1 18/08/93 Angélica - MS (solo de pastagem) H5a5b 

MS2 15/05/96 Corumbá - MS (ninho de formiga) H5a5b 

MS3 15/05/96 Corumbá - MS (solo da beira de rio) H5a5b 

MS5 15/05/96 Corumbá - MS (solo de beira de rio) ? 

MS6 15/05/96 Corumbá - MS (solo de beira de rio) H5a5b 

MS7 15/05/96 Corumbá - MS (solo de beira de rio) H5a5b 

MS8 15/05/96 Corumbá - MS ( solo de beira de rio) H5a5b 

PI1 20/08/92 Paraíba - PI (solo de cultura de feijão) H5a5b 

PR9 15/10/95 A..rapongas - PR (lama de riacho) H5a5b 

PRl0 15/10/95 Arapongas - PR (solo de borda de mata) ? 

PR12 15/10/95 Arapongas - PR ( solo de área em H5a5b 

reflorestamento) 

SCl 23/07/92 Chapecó - se ( solo - EPAGRI ) H5a5b 

SPl0 18/08/93 Alfredo Marcondez - SP ( solo de lavoura) H5a5b 

SPl 1 18/08/93 Presidente Bernardes - SP ( solo de lavoura) H5a5b 

SP12 18/08/93 Anhumas - SP H5a5b 

SP13 08/04/93 Capivari - SP ( solo de canteiro - residência) ? 

SP16 São Pedro - SP (solo) H5a5b 

2362 Nigéria (liofilizado - Instituto Pasteur) H5a5b 

1caracterização serológica realizada pela Embrapa/Cenargen 
? não houve reação com nenhum dos soros conhecidos 
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Os bioensaio de seleção foram realizados semanalmente, tomando-se ao acaso um 

isolado por vez. O ependorff era mantido em condições ambiente durante uma hora a fim 

de ocorrer o descongelamento. Em seguida, fazia-se a homogeneização do material 

usando-se uma espátula de metal e então, 0,01 g do precipitado era suspenso em 1 O ml 

de água destilada + espalhante adesivo O, 1 % (Tween 80), em frascos de vidro fechados 

com filme de PVC. 

Após uma vigorosa agitação, os frascos foram submetidos ao choque térmico 

(80ºC durante 12 minutos), ultra-som por 5 minutos e agitação por mais 1 minuto. Em 

seguida, usando-se uma câmara de Petroff-Hauser foram feitas 5 contagens de esporos na 

suspensão para cada isolado, sob microscópio óptico de contraste de fase, a fim de se 

determinar a concentração total de esporos nas suspensões. Feito isso, as suspensões 

foram padronizadas, acrescentando-se água destilada esterilizada, de forma a se obter 

quatro suspensões de concentrações diferentes, para todos os isolados, a saber: 

5 x 10
3

, 2 x 103
, 1 x 103 e 7 x 102 esporos/ml. 

A inoculação do patógeno foi feita seguindo-se sempre os mesmos 

procedimentos, quais sejam: alíquotas de 1 ml das suspensões, nas diferentes 

concentrações, além da água destilada (testemunha) foram inoculadas em copos plásticos 

contendo 99 ml de água destilada e 15 larvas de C. quinquefasciatus no terceiro ínstar, 

sendo utilizadas 4 repetições para cada tratamento. Os copos foram mantidos em câmara 

climatizada tipo B.O.D. (26ºC e 14 horas de fotofase), sendo realizadas avaliações 

diárias, visando-se determinar o número de insetos mortos após 24 e 48 horas. 

Nesta fase inicial ("screening") foram selecionados para a fase seguinte isolados 

que causaram no mínimo 80% de mortalidade. Visando-se avaliar outros parâmetros, os 

mesmos foram submetidos a outros bioensaios. 

Os isolados selecionados previamente foram multiplicados a partir das respectivas 

culturas-estoque (conforme detalhado anteriormente) para a obtenção do caldo pré

fermentado. Em seguida, 2 rnl do caldo pré-fermentado de cada um dos isolados foram 

inoculados em frascos erlenrneyer de 250 ml de capacidade contendo 50 rnl de caldo 
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nutriente + extrato de levedura 1 %, sendo preparados 3 frascos (repetições) para cada 

um dos isolados. Os frascos foram incubados a 200 rpm e 30ºC em um incubador

agitador, durante 48 horas. 

Ao final do período, uma amostra de 2 ml de cada uma das repetições dos 

diferentes tratamentos foram submetidas ao choque térmico e ultra-som e então diluídas 

para 1 0·5 e 1 O-ó e inoculadas na superfície do meio de cultura ( ágar nutriente + extrato de 

levedura 1 % ), segundo uma adaptação da técnica descrita por Rios1
, citada por Alves et 

al. (1998). Desta forma, foram aplicados em 6 a 8 pontos na superfície do meio 5 µl de 

cada uma das diluições, sendo preparadas 3 placas para cada repetição. As placas, após 

secagem na câmara de fluxo laminar, foram incubadas a 30ºC por 16 horas, quando então 

foram feitas contagens do número colônias em cada um dos pontos (UFC) usando-se um 

contador de colônias. 

Os dados obtidos da produção foram submetidos à análise de variância, usando-se 

o teste F e também à comparação das médias de produção pelo teste de Tukey, com 5%

de significância, pelo programa estatístico SMTEST. Para a comparação das médias foi 

necessária a transformação dos dados em l 

3.3.3 Resultados e discussão 

Dentre os isolados testados observou-se uma grande variação nos resultados, com 

valores que oscilaram entre 1 O e 100%, em todas as concentrações utilizadas (Tabela 

3.2). 

Os isolados MSl, MS2, MS3, PII, PR7 e SPl 6 mostraram baixa atividade, não 

causando mais que 10% de mortalidade, e ainda na maior concentração. O isolado PRI O 

foi pouco virulento, pois na maior concentração alcançou-se cerca de 30% de 

1 Rios, E.M. Universidade Federal de Pernambuco, Depto. de Antibióticos. Comunicação pessoal, 1993. 
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mortalidade, não havendo contudo qualquer relação com o serótipo dos isolados, uma 

vez que a maioria pertence ao serótipo H5 (Figura 3 .1) 
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Figura 3.1 - Mortalidade média de larvas de 3º ínstar de Cu/ex quinquefasciatus, 48 horas 
após serem submetidas à diferentes isolados de Bacillus sphaericus, em 
diferentes concentrações de esporos/mi, em condições de laboratório 

(Temperatura = 30ºC; fotofase = 14 horas). 

Vilarinhos et al. (1998) citaram pesquisas sobre a comparação da atividade 

patogênica de isolados de B. sphaericus, realizadas pela Fiocruz, Cenargen e INP A. 

Dentre os isolados testados somente 30% deles mostraram-se patogênicos o que 

demonstra haver uma grande variabilidade genética natural, embora a maioria deles fosse 

pertencente ao serótipo H5a5b. Este fato reforça a necessidade de se estabelecer um 

programa de seleção prévia de isolados antes de se iniciar qualquer trabalho nesta área. 

A diferença na atividade larvicida é aceitável e foi demonstrada por Schenkel et al. 

( 1992), em um trabalho de caracterização e análise da toxicidade de isolados de B.
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sphaericus obtidos no Brasil. Segundo os autores, embora os isolados estudados e o 

padrão (2362) fossem pertencentes ao serótipo H5, houve diferença na atividade para 

larvas de Culex pipiens. No que se refere às toxinas, estas foram também diferentes do 

padrão. 

Considerando um mesmo serótipo (neste caso todos pertencem ao H5a5b) podem 

existir diferenças na toxicidade dos isolados pelo fato de expressarem melhor a toxina ou 

produzirem-na em maior quantidade que outros (Schenkei2). 

O fato do isolado padrão ter sido menos eficiente que muitos outros testados, 

concorda com Vilarinhos et al. (1998), os quais citaram isolados com atividade superior a 

70% em relação ao isolado 2362 (isolado S442, obtido em Montes Claros/MG), sendo 

que a atividade discriminativa (mínimo de 80%) foi obtida, neste experimento, na 

concentração de 2,0 X 103 esporos/ml, na qual os demais selecionados levaram a valores 

entre 90 e 100% de mortalidade (Tabela 3.2). 

Em se tratando de um trabalho inicial de seleção, optou-se apenas pela contagem 

de esporos totais no preparo (padronização) das suspensões e apenas por escolher 

aqueles isolados que causassem cerca de 80% de mortalidade nas concentrações mais 

baixas o que indicaria o potencial larvicida elevado. Isto para agilizar o processo e obter

se assim parâmetros indicativos da virulência dos isolados e que servissem de base para a 

seleção e estudos mais aprimorados. Assim, na menor concentração (7 X 102 esporos/ml) 

os isolados que apresentavam atividade neste percentual foram: AMl, MG2, MS6, MS7, 

PR9, SPIO, SP13. Considerou-se também o isolado 2362 por ser um padrão de 

comparação. 

2 Schnkel, RM. Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia. Comunicação 

Pessoal, 1997. 
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Tabela 3.2. Mortalidade média de larvas de 32 ínstar de Culex quinquefasciatus 48 horas 

após serem submetidas a diferentes isolados de Bacillus sphaericus em 

diferentes concentrações (Temperatura = 30ºC; fotofase = 14 horas). 

Concentração ( esporos/ml) 

Isolado 5 X 103 2 X 103 1 X 103 7 X 102 

AMl 100,00 100,00 100,00 80,00 

MG2 100,00 100,00 100,00 88,33 

MSl 10,00 0.00 0,00 0,00 

MS2 10,00 0,00 0,00 0,00 

MS3 0,00 0,00 0,00 0,00 

MS5 100,00 100,00 93,33 48,33 

MS6 93,33 93,33 98,33 80,00 

MS7 92,00 93,33 98,33 91,67 

MS8 100,00 91,67 100,00 73,33 

Pil 3.33 0,00 0,00 0,00 

PR7 3,33 0,00 0,00 0,00 

PR9 100,00 100,00 95,00 95,00 

PRI0 31,67 0,00 0,00 0,00 

PR12 83,33 75,00 55,00 35,00 

SPI0 100,00 100,00 95,00 90,00 

SPI 1 100,00 95,00 70,00 45,00 

SP12 76,70 0,00 0,00 0,00 

SP13 98,33 100,00 100,00 100,00 

SP16 5,00 0,00 0,00 0,00 

2362 100,00 86,25 50,00 0,00 
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Com relação à produção de esporos, verifica-se que o isolado MS6 foi o que mais 

produziu em relação ao padrão 2362 (cerca de 23 vezes mais), diferindo 

significativamente deste, sendo que para os demais não houve diferença quanto a esse 

parâmetro (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 - Produção de UFC/ml de meio pelos diferentes isolados de B. sphaen·cus, em 

caldo nutriente + extrato de levedura 1 % (Temperatura = 30ºC, agitação = 

200 rpm, 48 horas). 

Repetição 

Isolado 1 2 ..., 
.) 

2362 5,42 6,00 8,00 

AMl 5,71 8,42 7,80 

MG2 11,57 10,40 9,20 

MS6 12,00 18,20 15,14 

MS7 8,57 11,86 7,33 

PR9 20,13 11,40 7,00 

SPl0 10,86 10,50 17,57 

SP13 12,80 17,50 7,00 

1 Valores originais de l)FC/ ponto de inoculação

Média 1,2 

6,47 

7,31 

10,39 

15,11 

9,25 

12,84 

12,98 

12,43 

UFC!mf' 

1,30 X 108 b

1,50 X 109 ab 

2,00 X 109 ab 

3,00 X 109 a 

1,85 X 109 ab 

2,57 X 109 ab 

2,60 X 109 ab 

2,49 X 109 ab 

2 Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de significância, pelo teste de
1 

Tukey, submetidas à transformação de ✓x 

3 Valores obtidos pela fórmula: x + (5 x 10-3
) x d, onde x = média de UFC/ponto e d = diluição

Kalfon et al. (1983) desenvolveram uma série de combinações de ingredientes 

orgânicos e minerais para a elaboração de meios de cultura visando a produção em 

grande escala de B. sphaen·cus. Na maioria dos casos houve uma semelhança na 
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esporulação, porém, quando foram comparados os meios MBS e Poly para o isolado 

2297, houve superioridade do primeiro na produção de esporos totais e UFC/ml de meio 

(cerca de 100 vezes). 

Yousten et al. (1985) realizaram uma série de testes com 41 isolados de B.

sphaericus em caldo nutriente, avaliando a ocorrência de esporulação no meio. Houve, 

para a maioria dos isolados, condições adequadas para crescimento e esporulação, sendo 

que apenas 6 não produziram esporos. 

Schenkel et al. (1992) também utilizaram como parâmetro para caracterizar os 

isolados de B. sphaericus a produção de esporos totais e UFC, porém realizaram os 

experimentos com o meio MBS (triptose + extrato de levedura). Houve diferenças entre 

os 5 isolados, sendo que 4 deles foram obtidos em amostras de solo do Brasil e 

produziram menos esporos/ml de meio que o isolado 2362, considerado padrão (cerca de 

4 vezes menos). 

Desta forma, a combinação entre os parâmetros produção e virulência levou a 

optar-se pelo isolado MS6 para compor a formulação em desenvolvimento. 
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4 SELEÇÃO DE INERTES E ADJUVANTE \'lSM1DO A ELABORAÇÃO DE 

lJMA FORMULAÇÃO G�1\1ULADA DE Bacillus sphaericus NEIDE 

4.1 Introdução 

Bacillus sphaericus tem sido utilizado como agente de controle de pernilongos 

por mais de 20 anos. O desenvolvimento de formulações granuladas aumentou a 

eficiência do patógeno, pois a liberação contínua do complexo esporo-cristal na superficie 

da água toma os propágulos mais disponíveis durante a alimentação (Lacey, 1984, 1990). 

Entretanto, na elaboração da formulação, uma série de produtos são incorporados ao 

microrganismo, os quais podem afetá-lo durante o armazenamento. Neste sentido, Ward 

(1984) salienta a possibilidade de uma interação negativa entre a membrana do 

microrganismo e as moléculas dos surfactantes (adjuvantes). 

A seleção de substratos inertes adequados é de extrema importância para o 

sucesso de uma formulação. Os ingredientes inertes devem ser analisados do ponto de 

vista biológico e também operacional, pois podem interagir com as condições do 

ambiente causando a morte do microrganismo ou então afetar os equipamentos durante 

sua elaboração e/ou aplicação. Os inertes têm como principal função atuar como diluente 

e. dependendo das características, podem exercer a função de atração sobre as pragas

alvo (Batista Filho et al., 1998). 

Os adjuvantes podem ser incorporados à formulação visando aumentar o contato 

do inseto com o patógeno, por um efeito atrativo; outros produtos podem proteger o 

microganismo formulado contra o pH do meio e radiação ultravioleta e, desta maneira 

prolongam a persistência da formulação no campo (Rhodes, 1993). 
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Deve-se ainda considerar que os adjuvantes também podem melhorar as 

características tisico-químicas do produto formulado, tornando-o também adequado aos 

hábitos do inseto a ser controlado (Batista Filho et al., 1998). 

Considerando a importância dos inertes e adjuvantes no processo de formulação, 

constata-se que existem poucos trabalhos relacionados ao assunto, principalmente com 

relação aos efeitos adversos que estes produtos podem causar sobre o microrganismo. 

De modo geral, devido aos interesses econômicos envolvidos no processo de 

desenvolvimento de formulações, poucos trabalhos foram publicados sobre o assunto, 

sendo encontrados no Brasil estudos sobre inertes em formulações de Vírus de Poliedrose 

Nuclear de Anticarsia gemmatalis (Augusto et al., 1992; 1995; 1996) e de fungos 

Beauveria bassiana e Metarhiizum anisopliae (Marques, 1993 ). 

Assim, no presente trabalho estudou-se a compatibilidade :tisica e biológica de 

diferentes materiais (inerte e adjuvante) a serem incoporados à uma formulação granulada 

de Bacillus sphaericus visando ao controle de Culex quinquefasciatus (Diptera, 

Culicidae). 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Teste de flutuabilidade 

Foram conduzidos ensa10s de seleção de inertes, constando de testes de 

compatibilidade entre o patógeno (isolado padrão) e os inertes e adjuvantes a serem 

incorporados à formulação sólida e capacidade de flutuação. Os testes foram feitos em 

laboratório, testando-se os materiais (veículos e adjuvantes) individualmente e em 

combinações, que pelas suas características fisicas garantam a flutuabilidade (Tabela 4.1 ). 
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Tabela 4.1 - Inertes e adjuvante utilizados no processo de seleção de matéria-prima para 

a elaboração da formulação sólida de Bacillus sphaen·cus. 

Vegetal 

sabugo de milho 

polpa cítrica 

cortiça 

agregante (adjuvante) 

Origem 

Mineral 

argila 

vermiculita 

filito 

diatomita 

sílica 

Foram feitas preparações preliminares das formulações, contendo os diferentes 

materiais e o adjuvante necessários, excetuando-se o patógeno, que foram avaliadas 

quanto à sua capacidade de flutuar, determinando-se o tempo de permanência sobre a 

superficie da água e a porcentagem de decantação nos intervalos de avaliação. 

Para elaboração dos testes, os materiais foram previamente preparados no 

Laboratório de Formulações do Centro Experimental do Instituto Biológico, a fim de 

serem moídos e peneirados segundo as especificações técnicas para o tipo de formulação 

a que se destinavam (granulada do tipo spra_v on). 

Em seguida, amostras de 0,01 g de todos os inertes foram distribuídas na 

superficie da água destilada em aquário de vidro (30 x 14 x 1 8 cm) contendo 2 litros de 

água destilada, sendo usados 3 recipientes para cada um dos produtos. Nas avaliações, 

em intervalos regulares de tempo (horas e dias), foram feitas observações e, visualmente, 

foi estimada a porcentagem de flutuabilidade contando-se, no caso dos grânulos, o 

número de partículas na superficie (comparando-se com o número inicial aplicado) ou 

atribuindo-se notas em uma escala previamente determinada. Os materiais que se 

mostraram mais adequados prosseguiram nos testes de seleção de inertes. 
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4.2.2 Testes de compatibilidade em meio sólido 

Os materiais citados anteriormente foram também submetidos a uma bateria de 

testes em meio de cultura ( exposição de curta duração), visando-se determinar sua 

compatibilidade com Bacillus sphaericus e substâncias hidro-solúveis difundidas no meio 

de cultura. 

Foram preparadas placas de Petri com meio sólido ANY (Nutriente Ágar + 1 % de 

ex1rato de levedura) da marca Difco, sendo 3 placas para cada produto, constituindo cada 

uma delas uma repetição. Na superficie do meio de cultura inoculou-se 0,1 ml de uma 

suspensão concentrada do caldo recém-fermentado (sem diluição) que foi distribuída com 

uma alça de Drigalsky. Em seguida, uma porção dos materiais foi colocada sobre a 

superficie do meio previamente inoculado e as placas incubadas a 30ºC durante 24 horas, 

em uma câmara tipo E.O.D. regulada para as condições citadas e com fotofase de 14 

horas. Para comparação, foram preparadas placas inoculadas com esporos e células da 

bactéria. 

Após o período de incubação, as placas foram observadas e com auxílio de uma 

lupa e iluminação verificou-se o crescimento das células no meio, identificando-se 

eventual halo de inibição de crescimento ao redor da porção de inerte aplicada no meio 

de cultura. 

4.3 Resultados 

4.3.1 Teste de flutuabilidade 

Dentre os inertes testados, os minerais argila, filito, sílica e o vegetal polpa cítrica 

foram reprovados, pois após uma hora praticamente apresentavam sedimentação 

completa. A vermiculita, embora com boa flutuabilidade, sedimentou-se totalmente após 

24 horas (Tabela 4.2). 
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Verificou-se também, que as preparações elaboradas com a cortiça isolada ou em 

combinação com o agregante não sedimentaram durante as primeiras 8 horas e, assim 

permaneceram por 20 dias. Intermediariamente, o sabugo de milho moído e selecionado 

(malha 6) mostrou-se altamente flutuante durante 7 horas com sedimentação gradativa no 

decorrer de l O dias. Observou-se que em relação ao milho e a venniculita, a cortiça por 

ser pouco densa foi facilmente carreada para os bordos do recipiente o que no campo 

poderia se constituir em um problema no momento da aplicação pela elevada deriva pelo 

vento que poderia ter efeito também na distribuição na superfície da água. 

Tabela 4.2. Comportamento dos materiais aplicados em aquários, na superfície de água 

destilada, em condições de laboratório (Laboratório de Patologia e Controle 

Microbiano de Insetos, Departamento de Entomologia, ESALQ/USP). 

Horas 

Material 1 2 3 4 5 6 7 24 48 72 240 

Argila 

Cortiça* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cortiça + agregante* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diatomita 

Filito 3 

Sabugo de milho 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Sabugo de milho + agregante 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Polpa cítrica 

V enniculita 1 1 1 1
.., 

3 3 3 ;) 

Vermiculita + agregante 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

1 = Flutuação total; 2 = Flutuação parcial; 3 = Sedimentação total 

* 100% de flutuabilidade aos 20 dias de exposição

Observou-se também que o agregante não interfereu na flutuabilidade dos inertes, 

pois tanto a cortiça, venniculita e o sabugo isoladamente ou em mistura com o agregante 
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tiveram o mesmo comportamento na água, ou se_1a, o adjuvante não alterou a tensão 

superficial das partículas. 

4.3.2 Testes de compatibilidade em meio sólido 

Através da ausência de halo de inibição no crescimento da bactéria, foi constatado 

que todos os materiais não liberaram substâncias tóxicas no meio de cultura, sendo 

considerados igualmente compatíveis nas condições deste experimento, não causando 

qualquer efeito sobre a germinação dos esporos e crescimento da bactéria (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3. Compatibilidade de Bacillus sphaericus com diferentes materiais 

(Laboratório de Patologia e Controle Microbiano de Insetos, 

Departamento de Entomologia, ESALQ/USP). 

Relação 

Compatível Inibidor Letal 

Argila + 

Cortiça* + 

Cortiça + agregante* + 

Diatomita + 

Filito + 

Sabugo de milho + 

Sabugo de milho + agregante + 

Polpa cítrica + 

V ermiculita + 

Vermiculita + agregante + 

+ = efeito verificado; - = efeito não verificado 

* 100% de flutuabilidade aos 20 dias de exposição
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Este tipo de teste, embora revele apenas os efeitos imediatos sobre os patógenos, 

tem sua importância pois Marques (1993) conseguiu detectar a existência de molhantes e 

emulsificantes dos grupos alquil sulfato de sódio e alquil sulfonossucsinato de sódio e 

álcool graxo poliglicol-éter com efeito negativo sobre isolados de Beauveria bassiana e 

Metarhizium anisopliae e que assim podem ser descartados do processo de formulação 

destes fungos entomopatogênicos. 

Da mesma forma, a compatibilidade entre adjuvantes usados em formulações em 

pó (dispersantes e umectantes) ou líquidos (emulsificantes) e B. thuringiensis foi avaliada 

e constatou-se que nas concentrações normalmente empregadas (1 a 3%) a grande 

maioria dos dispersantes e umectantes aniônicos foi incompatível (bactericidas ou 

bacteriostáticos) e que emulsificantes não iônicos e catiônicos foram compatíveis e 

passíveis de serem empregados em formulações oleosas (A1ves)3 . 

A fim de selecionar um inerte que pudesse ser efetivamente incorporado ao 

processo em desenvolvimento, foram considerados, além da compatibilidade e 

flutuabilidade, outros aspectos como custo/disponibilidade da matéria-prima, facilidade 

no manuseio (moagem e peneiramento) e teor de resíduos sólidos na embalagem. 

No caso específico da vermiculita, embora seja disponível comercialmente em 

granulometria pré-determinada, o que pode favorecer o preparo da formulação 

economizando etapas de moagem e peneiramento, além da baixa flutuabilidade, seus 

grânulos quebram-se facilmente desintegrando o produto e alterando suas característica e 

provavelmente seu desempenho (Augusto )4 . A cortiça, embora seja altamente flutuante, 

devido à sua baixa densidade, é facilmente dispersada e acumula-se na superfície da água 

sem distribuir-se igualmente na área (fato observado nos aquários). 

Assim, o sabugo de milho além de possuir características mais adequadas, 

constitui-se em um sub-produto agroindustrial (resíduo do beneficiamento do milho) que 

lhe confere um custo muito baixo pois seu destino normal é incorporação à ração animal. 

3 ALVES, L.F.A. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Depto. de Ciências Biológicas. Observação 

pessoal, 1995. 
4 

AUGUSTO, N.T. Centro Experimental do, Instituto Biológico. Comllll.Ícação pessoal, 1996. 
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A.lém disso, a elevada resistência dos grânulos após a moagem e peneiramento (baixo

teor de resíduo e quebra dos grânulos) e facilidade para preparo preliminar (moagens 

sucessivas) sugerem a sua escolha dentre os demais, visando a elaboração da formulação. 

Da mesma forma, o agregante testado mostrou-se compatível e adequado para compor a 

formulação em desenvolvimento. 
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5 ESTABILIDADE DA FORMULAÇÃO DE Bacillus sphaericus ARMAZENADA 

SOB DIFERENTES CONDIÇÕES 

5.1 Introdução 

Um dos objetivos finais do processo de formulação é permitir que o 

entomopatógeno possa ser armazenado em condições ambiente com mínimas perdas das 

suas propriedades inseticidas. 

Geralmente, as baixas temperaturas são utilizadas como formas de preservação de 

microrganismos, garantindo a manutenção do metabolismo em baixa atividade e evitando 

que organismos contaminantes venham a se desenvolver e degradar o entomopatógeno. 

No entanto, o uso de tais condições constitui-se em um ponto critico no processo de 

desenvolvimento, pois se necessária para o armazenamento do produto até seu consumo, 

o custo final do mesmo pode se tornar elevado. Há também o risco de perda, em função

de eventuais problemas no fornecimento de energia elétrica. 

Além disso, deve-se considerar também a questão do transporte do produto 

formulado, que pode afetar o microrganismo quando o sistema adotado não dispõe de 

refrigeração e, neste caso, a temperatura do ambiente pode ultrapassar 40ºC e se tornar 

um risco em potencial para a viabilidade do patógeno (Bhumiratana, 1986). 

No caso específico de B. sphaericus, a temperatura pode afetar o complexo 

esporo-cristaL sendo relatada a necessidade do esporo viável como forma de se aumentar 

a persistência no campo. 
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Assim. foram conduzidos alguns experimrentos com o objetivo de se avaliar o 

efeito da formulação na manutenção da viabilidade de B. sphaericus armazenado em 

temperatura ambiente e a 50ºC. 

5.2 Material e métodos 

5.2.1 Preparo da formulação 

A formulação preparada foi do tipo spray on, que segundo Batista Filho et al. 

(1998) é uma das mais simples na confecção e envolve equipamentos de baixo custo. 

O mosto fermentado foi concentrado através de uma centrífuga refrigerada 

Sorvall-RT 6000, a 6000 rpm.. durante 20 minutos e, em seguida, encaminhado ao 

Laboratório de Formulações do Instituto Biológico de São Paulo, a fim de que fosse 

submetido ao processo específico para o tipo citado. 

O inerte foi previamente moído em moinho de martelo e, selecionado e 

padronizado quanto ao tamanho das partículas em peneira vibratória (6 mesh). A 

biomassa de B. sphaericus foi suspendida em água destilada na proporção suficiente para 

o preparo da formulação e foi incorporada aos grânulos, juntamente com um adjuvante,

por meio de um impregnador. Após a impregnação, procedeu-se a secagem em estufa 

ventilada até que se atingisse a umidade abaixo de 5%, conforme as recomendações da 

ABNí. 

Os grânulos, após o preparo, foram observados em microscópio estereoscópico e 

fotografados, no sentido de se conhecer, com maior detalhe, a superficie dos mesmos e 

poder estabelecer alguma relação com os parâmetros analisados (Figura 5.1) 



49 

Figura 5.1 Grânulos de sabugo de milho utilizados na formulação (aumento 10 vezes, em 

microscópio estereoscópico). 
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5.2.2 Armazenamento em condições ambiente 

Amostras de 3 g da formulação granulada e 3 m1 do caldo fermentado foram 

acondicionados, respectivamente, em sacos plásticos de polietileno e frascos de vidro, 

hermeticamente fechados. Foi também preparado um lote com água destilada estéril, 

considerado testemunha. O material foi mantido durante todo período experimental ( 12 

meses) em um armário de madeira, na ausência de luz. As condições internas foram 

monitoradas, mensalmente, através de um termohigrógrafo durante uma semana, junto 

aos recipientes. As avaliações foram feitas após o preparo e 7, 15 e 30 dias e a partir de 

então, mensalmente, durante um ano (período mínimo). Para isso, foram retiradas 3 

amostras de cada tratamento, sendo cada uma delas destinadas a 1 repetição, e foi 

determinado o número de esporos viáveis e a atividade larvicida. 

a) Viabilidade de esporos

As três amostras (repetições) de cada tratamento, foram subamostradas, 

tomando-se 0,1 g da formulação granulada e 0,1 m1 do caldo fermentado e da 

testemunha, que foram adicionadas a 9,9 m1 de água destilada+ espalhante adesivo 0,1 % 

(suspensão estoque). Após serem submetidas ao choque térmico em banho-maria 

regulado para 80ºC por 12 minutos (para eliminar bactérias não formadoras de esporos e 

outros contaminantes termolábeis), ultra-som por 1 O minutos e agitação durante 2 

minutos, foram preparadas diluições seriadas de 10-1 a 1 o-8 a partir da suspensão estoque 

que foram inoculadas na superficie do meio ANY + sulfato de estreptomicina O, 1 %, 

usando-se um pipetador automático. Para cada diluição foram preparadas duas placas e 

em cada uma delas foram feitos 8 pontos de inoculação de 5 µ1 das diluições. Foram 

preparadas 2 placas para cada diluição das amostras. As placas permaneceram incubadas 

a 30ºC durante 24 horas, após o que determinou-se o número de colônias (UFC) por 

ponto de inoculação, usando-se um contador de colônias. 
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Utilizou-se o delineamento experimental fatorial e o experimento inteiramente 

casualizado, sendo as médias e a interação dos tratamentos x épocas submetidos à análise 

de variância (teste F) e comparação entre médias pelo teste de Tukey com 5% de 

significância, usando-se o programa estatístico Sanest. 

b) Atividade larvicida

Previamente ao início dos experimentos, foi estimada para a formulação e para o 

caldo fermentado, a concentração letal próxima de 90% dos indivíduos. Esta foi 

denominada concentração indicativa. A mortalidade obtida com a concentração 

indicativa nas avaliações subseqüentes foi comparada com o valor inicial, visando 

acompanhar a estabilidade das amostras ao longo do tempo. 

Para sua estimativa, 0,1 g da formulação granulada e 0,1 m1 do caldo fermentado 

e da testemunha, foram adicionadas a 1 O m1 de água destilada + espalhante adesivo, 

sendo esta a suspensão-estoque. Em seguida, 5 diluições foram preparadas a partir da 

suspensão-estoque e cada uma delas foi considerada um tratamento. Alíquotas de 1 m1 

destas foram inoculadas em copos plásticos de  200 m1 de capacidade, contendo 100 m1 

de água destilada e 20 larvas de 3º ínstar de C. quinquefasciatus provenientes de criação 

de laboratório (segundo item 2.2.1) com 3 repetições para cada tratamento (diluição). As

larvas foram alimentadas com ração moída para roedor e mantidas a 30ºC e 12 horas de 

fotofase, observadas após 24 e 48 horas, retirando-se os indivíduos mortos. A análise dos 

dados foi a mesma adotada e descrita no item a. 

Eventualmente foram realizados experimentos em condições de laboratório, 

utilizando-se como ambiente de experimentação, baldes plásticos contendo 1 O litros de 

água destilada. Nestes foram aplicadas amostras das preparações armazenadas, na 

concentração proporcional a de campo, juntamente com 20 larvas de 3º ínstar de Culex 

quinquefasciatus provenientes da criação de laboratório, sendo preparados 3 baldes para 

cada um dos produtos e para a testemunha. 
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A avaliação da mortalidade foi realizada após 24 e 48 horas da inoculação, 

contando-se o número de insetos mortos. 

5.2.3 Armazenamento em temperatura elevada 

Foram adotados os mesmos procedimentos do experimento para condições 

ambiente e seus respectivos subitens, porém, as preparações foram armazenadas em 

estufa regulada para 50ºC e em armário protegidos da luz ( condição ambiente) para 

comparação. As avaliações foram realizadas logo após o preparo e 7, 15, 30 e 60 dias de 

armazenamento. Nestas, tanto a viabilidade dos esporos como a atividade larvicida foram 

analisados, como descrito anteriormente. 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Armazenamento em condições ambiente 

O efeito da formulação sobre a viabilidade dos esporos pode ser evidenciada na 

primeira avaliação após o armazenamento (7 dias). Houve uma redução de cerca de 65% 

no número de UFC na formulação, enquanto que para o patógeno não formulado a 

redução foi de 93% (Tabela 5.1). 

Observou-se, ainda, que ao longo do período de armazenamento ocorreram 

oscilações na concentração de UFC nas amostras, com valores maiores e menores se 

alternando, principalmente a partir do segundo mês de avaliação. Por outro lado, na 

formulação, a redução foi relativamente gradativa, com exceções de valores mais 

elevados (2° , 3º e 8º meses) ou menores (1 º e 5° meses) que ocorreram fora da tendência 

esperada e que se diferenciaram significativamente entre si (Figura 5.2). 
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Tabela 5.1. Viabilidade de esporos de Bacillus sphaericus em duas preparações 

armazenadas em armário de madeira (25 ± 1 ºC e 100% de escotofase ) 1 . 

Período de armazenamento3 Formulação 

OD 149,3 A a 

7D 97,6 A b 

15 D 88,6 A bc 

IM 50,8 A cd 

2M 91,7 A b 

3M 70,7 A c 

4M 58,0 A cd 

5M 44,8 A d 

6M 48,9 A cd 

7M 50,2 A cd 

8M 64,8 A e 

9M 38,8 A d 

IOM 41,2 A d 

llM 45,5 Ad 

12M 45,3 A d 

1 valor x 106 UFC/ g ou m1 de produto 

Tratamento2

Caldo 

149,3 A a 

11,l B e 

8,7 B cd 

8,1 B d 

14,2 B b 

9,2 B cd 

11,2 B e 

12,3 B bc 

11,0B e 

8,5 B cd 

8,0 B d 

10,0 B e 

8,9 B cd 

7,1 B de 

6,6 B e 

Testemunha 

o,oo e 

o,oo e 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

o,oo e a

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

0,00 C a 

2 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (a. = 5%) 

3 D = dias; M = meses 
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Figura 5.2. Viabilidade de esporos de Bacillus sphaericus em duas preparações, 
armazenadas em condições ambiente ( armário de madeira, temperatura de 
25 ± 1 ºC e 100% de escotofase ). 

Ressalta-se que tal oscilação não foi verificada em trabalhos sobre a viabilidade de 

esporos da bactéria, armazenados em temperatura elevada, durante 60 dias ( como será 

discutido no próximo experimento). 

A maior estabilidade de esporos de bactérias do gênero Bacillus sp. líquida foi 

também discutida por Couch & lgnoffo (1981) e, segundo os autores, a baixa umidade é 

essencial para a preservação do patógeno, pois esta pode, quando elevada, favorecer à 

germinação dos esporos ou ainda permitir o crescimento de microrganismos 
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contaminantes, os quais podem contribuir para a redução do número de UFC viáveis no 

produto. 

A ausência de informações na literatura sobre o efeito do período de 

armazenamento sobre a viabilidade de esporos de Bacillus sp. dificula a análise 

pormenorizada dos resultados obtidos, havendo, contudo, alguns trabalhos realizados, 

com o objetivo de determinar os efeitos da temperatura elevada sobre o patógeno e que 

serão mencionados no item 5.3.2. 

Ressalta-se ainda que apesar da redução em cerca de 70% na concentração de 

esporos, esta ainda encontrou-se em valores elevados ao final do experimento, com cerca 

de 7 vezes mais esporos viáveis que no caldo não formulado. 

Acompanhando-se de forma paralela a eficiência dos produtos armazenados, 

verificou-se que este parâmetro para o caldo, não foi afetado. Foram observadas 

variações, com reduções significativas ( cerca de 30 e 20%, respectivamente aos 6 e 7 

meses de armazenamento), porém, ao final do período, a atividade final foi 

estatisticamente semelhante à original (Tabela 5.2, Figura 5.3). Além disso, a eficiência da 

formulação, de forma diferente, foi reduzida com o armazenamento de 12 meses no 

ambiente, em 35% do valor origina� sendo concomitantemente 29% menos ativa que o 

caldo concentrado no mesmo período de avaliação. 

De acordo com Elçyn et al. (1995), pode-se explicar a menor atividade larvicida 

da formulação, principalmente a partir do 5° mês, pelo fato dos grânulos apresentarem 

uma superfície com depressões que podem abrigar os esporos e cristais do patógeno de 

forma a garantir sua proteção contra as condições adversas do ambiente. 

Entretanto, tais esporos podem ter se aderido aos interstícios dos grãos sob 

influência do agregante, o que pode ter dificultado sua remoção e liberação durante o 

preparo das suspensões e ao se realizem os bioensaios, a concentração dos propágulos, 

tendo sido menor, interferiu negativamente nos resultados. Este efeito pode ter sido 

eliminado ao se realizar o teste com o produto formulado aplicado nos baldes, em maior 

concentração. 
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Esses resultados sugerem que este parâmetro (viabilidade de esporos) possa não 

ser adequado para se avaliar a qualidade do produto armazenado, sendo necessário 

acompanhar-se outros parâmetros biológicos. 

Tabela 5.2. Porcentagem média de mortalidade de larvas de Culex quinquefascistus 

causada por Bacillus sphaericus em duas diferentes preparações 

armazenadas em armário de madeira (25 ± 1 ºC e 100% de escotofase ). 

Tratamento2

Período de armazenamento 1 Formulação Caldo Testemunha 

0D 91,67 A a 85,00 A a o,oo e 

7D 85,00 A a 85,00 A a o,oo e 

15 D 100,00 A a 100,00 A a o,oo e 

lM 73,33 B ab 93,33 A a o,oo e 

2M 91,67Aa 96,67 A a 0,00C 

3M 83,33 A a 95,00 A a o,oo e 

4M 68,33 A b 70,00 A ab o,oo e 

5M 43,33 B c 98,33 A a o,ooc 

6M 40,00 B c 53,33 A bc o,oo e 

7M 71,67 A ab 65.00 A b o,oo e 

8M 56,67 B bc 73,33 B ab o,oo e 

9M 41,67 B c 96,67 A a o,oo e 

l0M 38,33 B c 83,33 A a o,ooc 

11 M 53,33 B bc 93,33 A a o,oo e 

12M 56,67 B bc 85,00 A a o,oo e 

1 D = dias; M = meses 

2 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey ( a = 5%) 
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Figura 5.3. Mortalidade de larvas de 3° ínstar de Culex quinquefascistus por duas 
preparações de esporos e cristais de Bacillus sphaericus armazenadas em 
condições ambiente (armário de madeira, 25 ± 1 ºC e 100% de escotofase). 

Na confirmação, os testes realizados em condições de laboratório, na 

concentração proporcional a 2 kg ou 2 Ilha (respectivamente para os grânulos e caldo), 

verificou-se que a eficiência não foi afetada, urna vez que a concentração utilizada neste 

experimento (concentração indicativa) resultou da diluição seriada dos produtos com o 

objetivo de detectar pequenas alterações nos produtos, e como já era esperado, não 

reflete diretamente o desempenho do produto no campo (Tabela 5.3) 
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Tabela 5 .3. Atividade larvicida de duas preparações de Bacillus sphaericus armazenadas 

em armário de madeira, avaliada em baldes, em condições de laboratório 

(temperatura = 25 ± 1 ºC e fotoperíodo natural). 

Período de armazenamento (meses) 

Tratamento 4 6 10 

Formulação 95,00 90,00 100,00 

Caldo fermentado 100,00 90,00 95,00 

Testemunha 0,00 0,00 0,00 

Ressalta-se ainda, que o uso de uma concentração mínima para se detectar a 

redução da viabilidade do patógeno formulado foi também testada por Batista Filho 

(1997) para acompanhar a estabilidade de formulações de Vírus de Poliedrose Nuclear de 

Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera, Noctuidae) e os resultados seguiram a mesma 

tendência aqui constatada. 

5.3.2 Armazenamento em temperatura elevada 

Normalmente, as baixas temperaturas de armazenamento são condições ideais 

para a preservação de um produto microbiano. A exposição do mesmo em temperaturas 

mais elevadas pode levar a ocorrência de distúrbios fisiológicos do patógeno com 

reflexos na redução da sua viabilidade, tal como foi constatado nesta pesquisa, 

independente do patógeno ser ou não formulado (Tabelas 5.4 e 5.5). 
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Tabela 5 .4 - Efeito do período de armazenamento e da formulação sobre a viabilidade de 

esporos de Bacillus sphaericus determinada pela contagem UFC em meio 

de cultura, em diferentes ambientes de armazenamento 1. 

Preparação/ 
ambiente 

Armário 

Testemunha 
Caldo fermentado 
Grânulo 

Estufa 

Testemunha 
Caldo fermentado 
Grânulo 
CV(%) 

o 

0,00 Ba 
15,0 Aa 
15,0 Aa 

0,00 Ba 
15,0 Aa 
15,0 Aa 
14,116 

Período de armazenamento (dias)2

7 15 30 

0,00 Ca 
4,32 Bb 
9,76 Ab 

0,00 Ca 
1,11 Bb 
9,80 Ab 

0.00 Ca 
0,92 Bc 
9,00 Ab 

0,00 Ba 
0,16 Bb 
7,78 Ac 

0,00 Ba 
0,82 Bd 
5,08 Ac 

0.00 Ba 
0,02 Bb 
4,30 Ad 

1 valores expressos x 108 UFC/ml ou g

60 

0,00 Ba 
0,05 Bd 
9,18 Ab 

0,00 Ca 
1,46 Bb 
4,37 Ad 

2 Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

A..ssim, o caldo fermentado (patógeno não formulado) demonstrou ser mais 

suscetível aos efeitos da temperatura, pois mesmo em condições ambiente houve, após 7 

dias do início das observações, uma significativa redução da viabilidade dos esporos em 

cerca de 13,5 vezes, em relação ao valor original (1.5 X l 09 1JFC/ml). Esta redução

continuou sendo observada nas avaliações subsequentes, alcançando a marca de 300 

vezes menos esporos aos 60 dias de armazenamento. Na estufa, o caldo fermentado teve 

sua viabilidade reduzida ainda mais drasticamente na primeira avaliação, com 1 O vezes 

menos UFC/ml, em relação ao original, mantendo-se com essa viabilidade pelo período 

de 60 dias. 

Por outro lado, a formulação, ainda com redução na viabilidade dos esporos, 

mostrou-se mais estável em condições ambiente. A viabilidade foi mantida em níveis 

constantes e semelhantes aos observados na primeira avaliação. Ressalta-se apenas que na 

quarta avaliação, provavelmente, em função de problemas associados à experimentação 
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( erros durante o preparo da formulação ou na amostragem e diluição), constatou-se a 

diminuição da viabilidade, porém aos 60 dias novamente obteve-se um valor semelhante 

às outras avaliações prévias (Tabela 5.4). 

Quando a formulação foi armazenada a 50ºC sua viabilidade dos esporos reduziu

se gradativamente ao longo do período, alcançando cerca de 3 vezes menos esporos 

viáveis/g em relação ao seu estado original. No entanto, deve-se salientar que ainda que 

tenha sido reduzida, a viabilidade permaneceu superior ao caldo no mesmo período de 

armazenamento (3 vezes mais que o patógeno não formulado) demostrando assim uma 

acentuada ação protetora da formulação aos esporos de B. sphaen·cus, evitando que a 

temperatura causasse efeitos danosos sobre as proteínas dos esporos da bactéria, 

tornando-as inviáveis. 

Tabela 5.5 - Comparação do efeito do ambiente sobre a viabilidade de esporos Bacillus 

sphaericus em diferentes épocas de armazenamento 1
• 

Período de avaliação (dias/ 

o 7 15 30 60 

Preparação E A E A E A E A E A 

Caldo 15,00 A 15,00 A LllB 4,32 A 0,16 B 0,92 A 0,02 A 0,82 A 0,05B 1,46 A 

Grânulo 15,00 A 15,00 A 9,80 A 9,76 A 7,78 B 9,00 A 4,30 A 5,08 A 4,37 B 9,18 A 

Testemunha 0,00 A 0,00A 0,00 A 0,00 A 0,00A 0,00A 0.00A 0,00 A 0,00A 0,00A 

1Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha, para cada um dos dias de 
avaliação, não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey 

2valores expressos x 10
8 UFC/ml ou g

Na análise da atividade larvicida, verifica-se que ambos os tratamentos 

armazenados em condições ambiente não demonstraram haver qualquer relação entre a 

viabilidade dos esporos e a atividade larvicida, embora seja evidente o fato dos esporos 

serem mais suscetíveis que os cristais à temperatura elevada. Assim, independente da 

viabilidade dos esporos ser alta ou baixa, a mortalidade larval causada tanto pelo produto 
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formulado como não formulado foi elevada, variando entre 70 e 100%. Por outro lado, 

quando armazenados na estufa, verificou-se uma certa relação pois a queda na viabilidade 

dos esporos foi acompanhada da redução da atividade larvicida, principalmente 

decorridos trinta dias de armazenamento (Tabelas 5.4, 5.5 e 5.6). Além disso, observa-se 

que em relação à mortalidade original, ao final do experimento, as diferenças foram 

significativas para os produtos armazenados a 50ºC, sendo que no caldo fermentado não 

apresentou toxicidade sobre as larvas testadas. Isto corrobora as observações anteriores 

sobre o efeito protetor da formulação sobre o complexo esporo-cristal do patógeno. 

Tabela 5.6 - Efeito do período e tipo de preparação sobre a viabilidade de Bacillus 

sphaericus determinado pela porcentagem de mortalidade de larvas de 

Culex quinquefasciatus
1

Formulação 

Armário 

Testemunha 
Caldo fermentado 
Grânulo 

Estufa 

Testemunha 
Caldo fermentado 
Grânulo 
CV(%) 

o 

0,00 B a 
85,00 A b 
93,00 A ab 

0,00 B a 
85,00 A a 
93,00 A a 
10,909 

Período de armazenamento (dias) 
7 15 30 

0,00 B a 
85,00 A b 
85,00 A bc 

0,00 C a 
76,83 A a 
56,00 B b 

0,00 B a 
98,00 A a 

100,00 A a 

0,00 B a 
87,33 A a 
89,33 A a 

o,oo c a 
94,00 A ab 
73,00 B c 

0,00 B a 
8,00 B b 

28,00 A c 

60 

0,00 B a 
95,67A ab 
93,33 A ab 

0,00 B a 
0,00 B b 

48,00 A b 

1Médias seguidas pela letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
ao nível de 5% de significância pelo teste de Tukey. 

Confrontando-se diretamente os ambientes de armazenamento e a atividade 

larvicida, verifica-se que o formulado demonstrou inicialmente ser mais suscetível à 

temperatura, pois na primeira avaliação sua atividade foi significativamente menor que a 

obtida para o produto armazenado no armário. Fato observado para o caldo fermentado 
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apenas na avaliação seguinte, o qual a partir de então sofreu um redução de cerca de 80 e 

l 00% da sua atividade, estabelecendo assim, um padrão de comportamento da redução

da atividade larvicida para o formulado e para o caldo com a mesma tendência observada 

para a viabilidade dos esporos, ou seja, redução drástica e rápida para o caldo e gradativa 

para o formulado (Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 - Comparação das condições de armazenamento sobre a atividade patogênica 

das diferentes preparações de Bacillus sphaericus
1

Período de avaliação (dias)/ambiente de armazenamento 

o 7 15 30 60 

Preparado E A E A E A E A 

Caldo 85,00A 85,00A 76,83A 85,00A 87,33B 98,00A 8,00B 94,00A O,OOB 95,67A 

Grânulo 93,00A 93,00A 56,00B 85,00A 89,33B 100,00A 28,00B 73,00A 48,00B 93,33A 

Testemunha O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA O,OOA 

1Médias seguidas pela letra maiúscula na linha, para cada um dos tratamentos nos 
respectivos dias de avaliação, não diferem entre si ao nível de 5% de significância pelo 
teste de Tukey. 
2E = estufa· 

'

3 A = ambiente 

Trabalhos desenvolvidos por Elçyn et al. (1995 a,b) com formulação encapsuladas 

à base de caragenina e alginato de cálcio demonstraram os efeitos da temperatura apenas 

sobre a viabilidade dos esporos. Em ambos, tal como aqui constatado, a formulação 

garantiu maior estabilidade no armazenamento durante 90 dias a 50ºC, de forma que as 

perdas no caldo sempre foram maiores ( da ordem de 10000 vezes menor em relação ao 

original). A viabilidade dos esporos da formulação apresentou, ao longo do período, 

redução de 1 O a l 00 vezes, variando diretamente com a concentração dos produtos 

constituintes da matriz de encapsulação. Ressalta-se que nos dois trabalhos não foram 

feitas quaisquer referências sobre a atividade larvicida. 
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Existem poucas informações na literatura que demonstrem tais efeitos, no entanto, 

as pesquisas realizadas por Elçin et al. (1995c) com uma formulação encapsulada de B.

sphaericus à base de Carboxi Metil Celulose, armazenada em altas temperaturas (50ºC) e

em condições ambiente, levaram a observações semelhantes, com redução na viabilidade 

dos esporos, principalmente para o caldo fermentado ( cerca de 10000 vezes menos 

esporos viáveis ao final de 90 dias de exposição). O produto formulado, contudo, sofreu 

reduções de no máximo 100 vezes o número de esporos viáveis. Entretanto, com relação 

à atividade larvicida os autores obtiveram a total preservação do patógeno quando 

formulado após o período de armazenamento de 60 dias em condições de temperatura 

elevada, o que garantiu 100% de mortalidade das larvas de 3º ínstar de Culex spp.

Embora a temperatura seja um fator importante na viabilidade dos 

entomopatógenos, deve-se salientar que as respostas em relação a este fator ambiental 

não podem ser generalizadas, pois a variabilidade genética pode interferir conferindo a 

um isolado maior capacidade de resistir às condições adversas. Isto foi demonstrado por 

Karch (1987) que acompanhou a viabilidade e a atividade larvicida dos isolados 2297 e 

1593-4 armazenados a 50ºC e verificou que o último foi mais estável, perdendo apenas 

1 O vezes o número de UFC/ml enquanto que o outro isolado sofreu perdas da ordem de 

10
6 

UFC/ml. O mesmo foi observado para a atividade larvicida que foi drasticamente

reduzida para o isolado 2297 e mantida para o isolado 1593-4. 

A importância da preservação, não somente do cristal, mas também os esporos no 

produto armazenado ou no campo pode levar ao prolongamento da persistência, com 

multiplicação do patógeno nas larvas infectadas (Burke et al. 1983; Yousten et al., 1992). 

Além disso, embora não sejam obrigatoriamente necessários para a atividade larvicida, os 

esporos participam secundariamente do ciclo de desenvolvimento da doença, 

multiplicando a bactéria nas iarvas mortas e liberando novos esporos e cristais 

(reciclagem) infectando novos indivíduos por maior tempo, aumentando-se a atividade 

residual (Davidson et al., 1975; Myers et al., 1979; Des Rochers & Garcia, 1984; Lacey 

et al., 1988; Lacey, 1990; Y ousten et al., 1992). 
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A termoestabilidade a ser alcançada para B. sphaericus justifica-se pelo fato desta 

formulação ser um produto comercializável e portanto passível de ser transportado, 

podendo ser exposto a condições impróprias e assim, a integridade biológica do produto 

pode ser preservada mesmo quando transportado em condições não adequadas e por 

longas distâncias, sem afetar a sua qualidade. 

Além disso, a formulação em questão trata-se de um grânulo flutuante e pelo fato 

de permanecer junto à superficie onde, pela incidência de luz solar a temperatura da água 

é maior, o complexo esporo-cristal pode ser inativado. 

Verificou-se que os grânulos apresentavam uma superficie com aparência 

esponjosa e com cavidades e depressões, criando, desta maneira, um microambiente 

onde provavelmente os esporos se alojaram garantindo, no armazenamento ou no campo, 

o prolongamento da atividade larvicida. Este fenômeno foi também relatado por Elçyn et

al. (1995), com relação às observações feitas de grânulos de uma formulação encapsulada 

de B. sphaericus, à base de caragenina, em microscópio eletrônico de varredura, às quais 

revelaram uma superficie seme1hante a aqui relatada e com reflexos direto na estabilidade 

do pató geno. 

Ainda sobre o armazenamento, Tanada & K.aya (1990) ressaltaram a necessidade 

em se manter o produto formulado com baixa umidade. Seguindo esta recomendação, o 

produto em teste foi armazenado com cerca de 3%, o que pode ter colaborado para a sua 

manutenção em tais condições, garantido maior atividade em relação ao caldo no qual os 

efeitos foram mais severos pela presença da água ao redor do complexo esporo-cristal. 

Entretanto, torna-se dificil a comparação dos resultados aqui obtidos com os 

demais estudos, em função do tipo de formulação desenvolvida. A formulação 

encapsulada pode ser efetiva na proteção, uma vez que o patógeno é envolvido 

totalmente por uma matriz enquanto que na do tipo "spray-on", o ingrediente ativo e 

adjuvantes são aplicados sobre a matriz (inerte) penetrando em seus interstícios. A 

vantagem desta última está no seu baixo custo de produção (matéria-prima residual de 

origem agroindustrial) e na simplicidade da sua manufatura. Além disso, os ingredientes 

(inerte e adjuvante) utilizados são biodegradáveis e atóxicos. 
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6 EFICIÊNCIA DA FORMULAÇÃO GRANULADA G4 EM CRIADOUROS 

NATURAIS E ARTIFICWS DE Culex spp. 

6.1 Introdução 

Embora a atividade patogênica de Bacillus sphaericus permaneça no ambiente 

devido à resistência natural dos esporos às condições ambientais, verificou-se que após a 

aplicação na água, os esporos tendem a se sedimentar, ficando fora da zona de 

alimentação das larvas e com isso a população poderá voltar a crescer (Lacey, 1984). 

A eficiência do produto pode ser afetada também pela ação da radiação 

ultravioleta do espectro solar, embora Lacey (1990) considere-a mais prejudicial aos 

esporos que aos cristais tendo pouco efeito sobre as toxinas e à atividade larvicida, 

porém, conduz à diminuição da persistência. 

A formulação visa prolongar a persistência, urna vez que a impregnação do 

complexo esporo-cristal acrescido de adjuvante em uma matriz flutuante, possibilita a 

lenta dispersão do patógeno tanto na superfície como ao longo da coluna d'água, 

aumentando a concentração de propágulos nas áreas de alimentação das larvas pequenas 

de Culex spp. (que se concentram na superfície) e maiores (que se distribuem em 

diferentes pro fundidades) 

Segundo Lacey (1984) também considera o efeito da formulação na melhor 

distribuição do material no campo, sendo que as preparações líquidas de B. sphaen·cus, 

embora sejam de fácil manipulação e aplicação, também apresentem rápida dispersão, são 

pouco flutuantes e assim esporos e cristais tendem à sedimentação. As formulações 
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sólidas granuladas, também contribuem no momento da aplicação, facilitando a 

penetração da vegetação que comumente recobre as margens dos criadouros. 

Assim, este trabalho teve por objetivos avaliar a eficiência de uma formulação 

sólida de B. sphaericus, em diferentes condições, comparando-a com uma formulação 

comercial da mesma bactéria. 

6.2 Material e métodos 

6.2.1 Experimentos em criadouros artificiais 

6.2.1.1 Estimativa da concentração de campo para a formulação granulada de B. 

sphaericus (G4) 

Com o objetivo de se avaliar o desempenho da formulação G4, bem como estimar 

um intervalo de concentrações de uma formulação granulada de B. sphaericus para 

aplicação em campo, foi realizado um experimento no Departamento de Entomologia da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/USP e Departamento de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

Foram utilizados como criadouros artificiais de Culex quinquefasciatus, baldes 

plásticos contendo 1 O litros de água limpa e água + 1 % de esterco fresco de coelho como 

fonte de matéria orgânica em suspensão, sendo utilizados 3 baldes para cada tratamento 

(concentração) além de um conjunto para a testemunha. 

Inicialmente foi realizado o ensaio com água poluída, com a incorporação de 

esterco na água nos baldes. Em seguida, foram transferidos para uma casa-de-vegetação 

regulada para 25ºC e sob fotoperído natural, aguardando-se 1 O dias antes de se iniciar o 

experimento propriamente dito. 

Em seguida, os baldes foram inoculados com a formulação nas concentrações de 

0,06; 0,12 e 0,24 g/balde, correspondentes a 1; 2 e 4 kg/ ha, por serem estas as 



67 

concentrações mais utilizadas nos trabalhos de avaliação de formulações de B. sphaen·cus 

(Figura 6.1 ). 

Figura 6.1. Disposição dos baldes (criadouros artificiais) na casa-de-vegetação 

(Temperatura = 28 ± 1 ºC; fotoperíodo natural; dezembro de 1997). 

Após a aplicação, os recipientes foram infestados com 20 larvas de C. 

quinquefasciatus no 3Q ínstar, provenientes da criação do laboratório descrita no item 

3.2.1. 

No dia seguinte, foi feita a avaliação verificando-se o número de larvas mortas e, 

em seguida, foi realizada nova liberação. O procedimento foi repetido no segundo, sétimo 

e décimo oitavo dias após a aplicação. 

Posteriormente, foi realizado o mesmo bioensaio em água limpa, quando foram 

repetidos todos os procedimentos. Para este experimento, utilizou-se água mineral e as 

concentrações foram proporcionais a 2 e 4 kg/ha, sendo ainda incluído mais um 
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tratamento, representado pela formulação comercial Vectolex® (Abott Labs. Ltda.) na 

concentração de 4 kg/ha. 

Para todos os experimentos, os dados obtidos foram comparados entre si, pela 

análise da variância com aplicação do teste F e teste de Tukey, ambos com nível a. == 5% 

de significância. 

6.2.2 Experimento em criadouros naturais 

O experimento foi realizado na cidade de Londrina, durante o período de 5 a 20 

de maio de 1998, contando com o apoio do Departamento de Biologia Animal e 

Vegetal/Universidade Estadual de Londrina. 

O local escolhido foi uma lagoa de tratamento de cortume de couro bovino, 

retangular e com área de 800 m2
, constituindo-se em um local apropriado para o 

desenvolvimento do pernilongo, cuja espécie predominante era C. saltanensis Dyar, 

1928. 

Antes da aplicação foram feitas amostragens da população, coletando-se as larvas 

com uma rede de náilon, nos vértices da lagoa, sendo os insetos levados ao laboratório 

do citado Departamento a fim de que fosse feita a contagem e a identificação dos 

mesmos. Em seguida, realizou-se a aplicação manual do produto (formulação G4), ao 

longo de toda a margem, na concentração equivalente a 2 kg/ha, baseando-se nos 

resultados do experimento em criadouros artificiais. 

Os resultados obtidos durante as avaliações foram comparados com os dados 

preliminares à aplicação, visando-se estabelecer a redução percentual da população ao 

longo do tempo. 
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6.3 Resultados e discussão 

6.3.1 Experimento em criadouros artificiais 

6.3.1.1 Eficiência da formulação em diferentes tipos de água e estimativa da 

concentração de campo para a formulação G4 

A atividade do patógeno foi constatada durante todo o período de 

experimentação, sendo que nas duas primeiras avaliações não houve diferença 

significativa entre as concentrações. A partir do terceiro dia começaram a ocorrer 

diferenças, visto que a redução da atividade na concentração de 1 kg/ha foi brusca, sendo 

o mesmo observado na concentração intermediária. Embora significativa, a redução na

maior concentração foi menos intensa e apresentou a maior atividade nesta avaliação 

(Tabela 6.2). 

Tabela 6.2. Persistência da formulação G4 em diferentes concentrações nos criadouros 

artificiais com água + esterco (Temperatura = 28 ± 1 ºC; fotoperíodo natural: 

maio de 1997). 

Concentração aplicada (kg/ ha) 1 

Dias T estemunha2 1 2 4 

1 0,00 A b 100,0 A a 100,0Aa 100,0 A a 

2 0,00 A b 80,0 B a 90,0 A a 100,0 A a 

3 0,00 Ad 17,5 D c 42,5 Cb 75,0 B a 

7 0,00 A d 37,5 e e 72,5 B b 82,5 AB a 

18 0,00 A b 95,0 Aa 97,5 A a 95,0 A a 

C.V. =2,37%

1 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na cohma e minúscula na linha e dentro de cada tipo de 
água, não diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de significância 

2 
Aplicação de água destilada 
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Após 7 dias a mortalidade larval elevou-se significativamente em todas as 

concentrações, provavelmente pela multiplicação da bactéria nas larvas mortas que não 

foram retiradas dos baldes. Finalmente, na última avaliação, a mortalidade larval igualou

se entre as concentrações, permanecendo nos mesmos níveis da atividade original, ou 

seja, próxima de l 00%. 

Skovmand & Bauduin ( 1997) realizaram um ensaio similar com uma formulação 

granulada em criadouros artificiais (baldes plásticos de 75 l de capacidade) mantidos em 

casa-de-vegetação e obtiveram em água poluída, com a concentração de 3 kg/ha, l 00% 

de mortalidade larval durante 7 dias, porém, na avaliação de 11 dias a atividade decresceu 

para 86%. Contudo, verificaram que com água limpa a persistência foi maior, ou seja, aos 

18 dias a mortalidade larval foi de 66%, porém, 30% menos eficiente que a G4, utilizada 

na concentração de 2 kg/ha. 

Ainda neste sentido, e confirmando tal observação, Mulla et al. (1984) 

acompanharam a persistência de B. sphaericus não formulado, em criadouros artificias 

contendo diferentes níveis de poluição e verificaram a existência de uma relação inversa 

entre a poluição e a persistência do patógeno. Por outro lado, foi observado que a 

concentração de esporos nos criadouros aumentou ao longo do período experimental. 

Assim, fica assegurada a multiplicação do patógeno e demonstra-se a influência desta 

multiplicação na manutenção da sua persistência, tal como Davidson et al. (1984), Becker 

et al. (1995) e Correa & Yousten (1995) concluíram em seus estudos. 

Na comparação da atividade de G4 com o produto Vectolex® nos criadouros 

artificiais, verificou-se que ambos apresentam semelhança na atividade, contudo a 

permanência dos grânulos na superficie foi diferenciada. A formulação G4 repetindo o 

padrão de comportamento em observações preliminares, visto que por mais de 7 dias foi 

possível se observar grande parte dos grânulos aplicados, enquanto que o produto 

Vectolex® decantou-se totalmente em menos de 24 horas (Tabela 6.3). 
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Tabela 6.3. Persistência das formulações G4 e Vectolex®, em condições de laboratório 
(Temperatura = 25 ± l ºC; fotoperíodo natural: dezembro de 1998) 1 . 

Concentração aplicada (kg/ha) 

Dias Testemunha G4 - 2 kg/ha G4 - 4 kg/ha Vectolex - 4 kg/ha 
... 

1 0,00 A c 60,0 B b 95,0 A a 100,0 A a 

2 0,00 Ac 65,0 B b 100,0 A a 100,0 A a 

3 0,00 A c 75,0 AB b 86,7 A a 100,0 A a 

7 0,00 A c 75,0AB b 93,3 A a 95,0 A a 

18 0,00 A b 95,0 A a 95,0 A a 100,0 A a 

1 Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha e dentro de cada tipo de 

água, não diferem entre si pelo teste de Tukey, com 5% de significância 

2 Aplicação de água destilada 

Embora as condições em que foi realizado o experimento sejam diferentes das 

encontradas nos criadouros naturais, o fato de se ter eliminado muitos do fatores de 

interferência na atividade do patógeno, evidencia a atividade de ambos produtos. Assim, 

em termos percentuais de controle constata-se a semelhança entre eles, quando aplicados 

na mesma concentração ( 4 kg/ha), seja no controle inicial ou ao longo de 18 dias de 

observação. 

6.3.2 Experimento em criadouros naturais 

Verificou-se urna ação eficaz do produto sobre a população de insetos a partir de 

24 horas com mortalidade de 21 % das larvas. A mortalidade acentuou-se ainda mais ao 

longo do período de observação, alcançando 85% de redução larval após uma semana e 

94% ao final do período (cerca de 2 semanas após a aplicação) (Tabela 6.4). 

Ainda que de forma preliminar, a eficiência foi demonstrada, não houvendo 

interrupção na atividade da bactéria sendo a mortalidade crescente durante o período de 

observação. Além disso, era comum observar-se durante as avaliações, a presença de 
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ovos e larvas pequenas, indicando a reposição natural dos insetos sem nenhuma 

correspondente elevação da população. Ressalta-se que durante o período de 

experimentação não foi registrada a ocorrência de chuva. 

Tabela 6.4 - Eficiência da formulação granulada G4 de Bacillus sphaericus sobre a 

população de Culex saltanensis Dyar, em lagoa de tratamento de resíduo 

orgânico de cortume de couros. Londrina/PR, maio de 1998 

Dias após a aplicação 

o 

1 

3 

7 

15 

Número médio de larvas 1 

1049 

826 

556 

157 

62 

1 Referente a quatro pontos de coleta 

2 Em relação ao número médio de larvas na primeira avaliação 

Redução populacional (% )2

21 

47 

85 

94 

Embora tenha se alcançado ao final do período de avaliação um nível elevado de 

controle, inicialmente este índice foi pequeno (21 e 47%, respectivamente para 24 e 48 

horas após a aplicação), principalmente se comparado com o que foi obtido em outros 

trabalhos. 

Um dos primeiros testes com formulações granuladas de B. sphaericus foi 

realizado por Mulla et al. (1987) em diferentes localidades da Califórnia. As aplicações 

foram feitas manualmente na concentração de 2,5 kg/ha e durante 14 dias foi 

acompanhada a flutuação populacional de Culex spp, em 3 avaliações (2, 7 e 14 dias após 

a aplicação). A redução de larvas (em termos percentuais) foi elevada no início (100%) 

mantendo-se assim até a segunda avaliação (95% aos 7 dias). Contudo, a eficiência foi 

reduzida em 30% em relação à original na última avaliação. 
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Mulla et al. (1988) realizaram um ensaio de persistência de uma formulação 

granulada de B. sphaericus em tanques de depuração de currais utilizando concentrações 

mais elevadas (variando entre 3,13 e 25 kg/ha) e obtiveram, na menor concentração, um 

controle inicial de larvas de C. peus próximo de 67% (3 dias após a aplicação) contudo, 

esta atividade cessou prontamente, de modo que após uma semana a população era 

apenas 6% menor e aos 14 dias a população voltou aos valores originais. Um valor 

próximo de controle para esta mesma época de avaliação foi obtido pelos autores 

somente com cerca de 1 O kg do produto, ou seja, 5 vezes a concentração utilizada da 

formulação G4. 

Em um trabalho semelhante, Karch et al. (1991), avaliaram também uma 

formulação comercial (Vectolex®), aplicada em lagoas de decantação de esgoto na 

concentração de 2,5 kg/ha e verificaram que após 24 e 48 horas a população de larvas de 

Culex sp foi reduzida em 84%, contra apenas 21 % (Tabela 6.4). Entretanto, a 

persistência da formulação G4 esteve acima da observada pelos autores, pois após 7 dias 

a formulação deixou de atuar e a população voltou a crescer, enquanto que a formulação 

G4 ainda causava neste mesmo período 85% de redução. 

Karch et al. (1992) também compararam a persistência da formulação Vectolex® 

de B. sphaericus em uma em áreas pantanosas e plantações de arroz no Zaire e 

constataram a rápida redução populacional em 48 horas (96% ), contudo, foi necessária a 

reaplicação do patógeno a cada 15 dias para a manutenção do controle. 

Deve-se ressaltar, porém, que a diversidade de ambientes dificulta a comparação 

dos resultados, pois no trabalho acima, o experimento foi realizado em uma valeta de 

condução de esgotos, suscetível à variação diária no fluxo de dejetos despejados, ao 

passo que no experimento com a formulação G4 o ambiente apresentava um lento fluxo 

de água, daí a necessidade de se utilizar concentrações bem maiores do produto 

Vectolex®. 

Demonstrando tal possibilidade, a mesma formulação comercial Vectolex® foi 

testada em pântanos, para o controle de Mansonia uniformis. Neste caso, houve 

semelhança com os resultados obtidos com G4, ou seja, um controle inicial não tão 
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semelhança com os resultados obtidos com G4, ou seja, um controle inicial não tão 

elevado que resultou após 4 dias da aplicação, em 39% de redução larval, sendo ainda 

verificado pelos autores 87,5% de redução na população de insetos 14 dias após a 

aplicação do produto (Yap et al., 1991). 

O baixo nível de controle inicial provavelmente esteja associado à concentração 

aplicada do produto. Por ser pequena e por estar o patógeno agregado às partículas e se 

liberar gradativamente, somente com o passar de alguns dias é que a concentração de 

esporos e cristais alcançou um valor adequado que, mantendo-se constante levou a 

índices elevados de mortalidade, sendo também possível que as larvas mortas tenham 

propiciado a multiplicação do patógeno. 

Tal observação foi também feita por Lacey et al. (1988) com uma formulação 

granulada (peletizada) de B. sphaen·cus aplicada para controle de larvas de Anopheles 

quadrimaculatus em ambientes poluídos. Segundo os autores, o aumento na 

concentração do produto para 5 kg/ha elevou em 4 vezes a redução larval ao segundo 

dias após a aplicação. Novamente, observa-se que após 7 dias, a redução populacional 

observada pelos autores esteve abaixo da alcançada pela formulação G4, sendo 

respectivamente 53 e 85%. 
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7 CONCLUSÕES 

1. Os isolados mais virulentos que o padrão 2362 foram AMI, MG2, MS6, MS7, PR9,

SPIO E SP13.

2. O isolado MS6 é um dos mais \'lllllentos e o mais produtivo em termos de esporos/rol

de meio de cultura.

3. Os inertes milho, cortiça e vermiculita são os que apresentam maior flutuabilidade,

porém, o sabugo de milho é o mais adequado para compor a formulação.

4. A formulação garante a maior viabilidade dos esporos armazenados em condições

ambiente.

5. A temperatura elevada afeta os esporos e c ristais de ambas preparações, com maiores

efeitos sobre o caldo não formulado.

6. A formulação desenvolvida é eficiente em diferentes condições e pode ser comparada

com a formulação comercial.
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