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CARACTERIZAÇÃO DE Beauveria SPP. E DETERMINAÇÃO DAS EXIGeNCIAS 

RESUMO 

TÉRMICAS E H1DRICAS DE Beauveria bassiana 

C BALS. ) VUI LL 

Aulor: DANIEL RICARDO S'OSA G6MEZ 

Orienlador: Dr. S�RGIO BATISTA ALVES 

O obj e+., i vo dest.e t..r abal ho f"oi car act.,er i zar nove pa t..6t.i pos de 

Beauveria bassiana CBals.) Vuill. e um pat.6t..ipo de 

br-ongni art.i i CSacc.) Pet.ch considerando produção de enzimas 

ext.racelulares Camilase. lipase e prot.ease,). tJaxa de cresciment.o 

em diferentes meios de cultura, conidiogênese "in vit.ro", variação 

de i soenzi mas, vir ul ênci a e dimensões dos coni di os. Com est.as 

caract.erist.icas foram calculados coeficien+.,es de similaridade 

median+Je os quais foram const.r-uidos f"enogramas, com a f'inalidade 

de es+.,imar a dist.ância fenét.ica ent.re os pat.ót..ipos. Os isolados 

pr-ovenient.es de uma mesma região t.,i ver-am al t.os coeficient.es de 

similaridade . sugerindo populações geográficas. Mediant.e ensaios 

ele laborat.ório foi avaliada a conidiogênese de B. bassiana sobre 

cadáveres de Diatraea saccharalis CF'.) mant.idos sob umidades 

r-elat.ivas de 76, 80. 86

de 22. 26, 30 e 34 ºe. 

• 90 e 100 ¾ associadas com t.,emperaturas

dur anle 6 dias. A maior conidiogênese 

f'oi obt.ida a 26 ºe e 100 ¾ de UR. Os isolados esporularam na 

faixa de 80 a 100 ¾ de UR. Na umidade relativa de 76 ¾ a 



.. xv .. 

conidiogênese :foi incipient..e sobre lagar"t,as de D .. saccharalis e

não ocorreu sobre os percevejos Nezara viridula CL.) e Piezodorus 

guildinii CWest..wood). Foi det..erminada a equaç�o da curva logíst..ica 

para a ccnidiogênese dos isolados 499 e 618 C= ARS'EF 933), durant..e 

dez dias em condiçi?5es ótimas. A conidiogênese :foi :função da 

umidade relat,iva e t.emperat..ura, pat..ót.ipo. hospedeiro C qualidade 

nut..ricional e superí'icie) e tempo. A ut..ilização dos climogramas 

const.it..ui-se em uma met..odologia t.rlil para det..erminar as regii?5es e 

épocas com maiores probabilidades de ocorrência 

eri.t..omopatogêni cos. 

dest..es rungos 
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CHARACTERIZATION 

TEMPERATURE AND 

OF Beauveria SPP. 

HIDRIC REQUIREMENTS OF 

CBALS.) VUILL. 

AND DETERMINATION OF 

Beauveria bassiana 

SUMMARY 

Aut..hor: DANIEL RICARDO SOSA GõMEZ 

Adviser: Dr. SÉRGIO BATISTA ALVES 

Based on ex+Jr-acelullar enzyme product..ion Camylase, lipase, and 

prot..ease), growt..h rate on different... cult...ure media. conidiogenesis 

"i n vi t.ro" isoenzyme var i at.i on • vir-ulence and conidia 

dimensions. nine pat..hot.ypes of Beauve:ria bassiana CBals.) Vuill. 

.and one p.alhat_.ype of B. brongnia:rt.ii CSacc.) Pet.ch were 

charact..er-ized Pai r-wi se coeff'i cient.s of si mi lar-i t.y cal culat..ed 

f'r-om al 1 t.hese paramet..ers wer-e used t.o const..r-uct. phenograms i n 

order- t...o est...imat...e t...he phenet...ic dist...ance among t.he various fungal 

pat...hot.ypes. Isolat...es from t...he sarne regions haà high coeff'icient..s 

of similar-it..y. sugges+Jing geogr-aphical populat.ions. Laborat...or-y 

assays wer-e conduct...ed t...o assess t..he conidiat.ion of B. bassiana on 

cadavers of Diat.raea sacch.aralis CF.) maint...ained under relat.ive 

humidit...ies of 76. 80. 86, 90 and 100 ¾ associat.ed wit..h 

t.emper-at.ur-es of 22. 26. 30 and 34 ºe dur-ing 6 days. The highest.

conidiat.ion was obt.ai ned at. 26 ºe and 100 ¾ R H. The i sol a t..es

at. 75 ¾ R H wer-e able t.o esporulat..e at... 80 100 ¾ R H 

conidiogenesis was incipient. on la.rvae of D. saccharalis and did 

not.. occur on �he sout..hern green s�ink bug, Nezara viridula 
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CL.). and on t.he sm.all st.ink bug. Piezodorus guildin.ii CWest.wood). 

The logist.ic cur-ve of· conidiogenesis was det.er-mined 'for- isolates 

618 C= ARSEF 933) and 

conditions.Conidiogenesis 

499, dur-ing 

was f'unct.ion 

10 

oí' 

days. in 

r-elat.i ve 

opt.imal 

humidi t.y, 

t.emper-ature. pathotype. host. C nut.r-itional quality. surf'ace) and 

t.i me. Cl i mat.ogr-ams showed ·to be useí'ul 1 t.o det.er-mi ne t.he r-egi ons 

and t.he per-iod wit.h high pr-obabilit.ies oí' epizoot.ic occurr-ence. 



1. 

1. INTRODUÇÃO

Quando se planeja a implant,ação de programas de cont.role 

biológico. uma necessidade básica é a iden+Ji:ficação corret.a das 

espécies envolvidas no projet.o .Assim f considerando os inset.os. a 

ident.idade e. ainda. o conheciment.o do comport.ament..o do biót.ipo 

t.em import.ãncia essencial para se obt.er sucesso no cont.role da 

espécie visada CCALTAGIRONE. 1986). Da mesma maneira. an+Jes do 

desenvolvimen+Jo dos programas de cont.role microbiano ou est.udos 

epizoot.iqlógicos é imprescindivel caract.erizar e elucidar o 

compor t.ament.o dos pa t,ót.i pos com os quais ser ão elaboradas os 

estudos. Estes patót.ipos sof'rem mudanças do seu 

pela ação de :fat.ores int.rinsecos Cgenét.icos) 

Cabióticos e biót.icos). 

comport..ament.o. 

e ambient.ai s 

Dentre os :fatores abiót.icos que possuem maior in:fl uênci a 

sobre as f·ases de desenvolviment.o dos :fungos ent.omopatogênicos. a 

temperatura e umidade podem ser consideradas como as principais. 



O est.udo dos ef'eit.os dest.es f'atores t.em especial relevância 

no caso do fungo Beauveria bassiana CBals. )Vuill. , já que es+Je

ent.omopat.ógeno t.em sido amplamente aplicado no cont.role de grande 

número de pragas CBELL E HAMALLE, 1G70; BRADY, 1Q81; RIBA, 1Q84; 

ROMBACH et. alii. 1986 ), além de possuir dit.ribuição cosmopolita. 

Devido a este último aspecto.existJe uma grande variação dos 
�-

patót.ipos. dest.a espécie. em relação a seu comport..ament.o e 

interação ambiente-fungo. Por exemplo. Yevlakhova e Shvetsova 

(1966). citados por ROBERTS e YENOOL C1Q71). encont..raram que a 

t.emperat.ura ótima para o crescimento de B. bassiana era maior para

as raças oriundas do sul do que par a as oriundas do norte da 

Russia. A mesma variação int.raespecifica t.em sido observada para 

B. bassiana e outros fungos ent.omopat.ogênicos, quando considerados

outros aspectos do comportamento CALVES. 1996b). 

O conhecimento do comportamento das dif'erentes raças 

permit..irá obt.er in:formaçé:íes para a seleção daquelas que apresent.am 

melhor desempenho para cada região ou microclima. além de 

propiciar a det..erminação, através de modelos matemáticos das 

épocas f'avoráveis, ocorrência de enzoot.ias ou epizoot.ias, ou 

ainda. o momen+Jo oport.uno para a indução de epizootias. 

Assim, a present.e pesquisa t.em os seguint.es objetivos 

car acter
º

i zar isolados do gênero Beauveiria; determinar as 

temperaturas mais apropriadas para o cresci menta "i n vi tro". 

determinar a temperatura e umidade mais apr opr i adas para 

conidiogênese do f'ungo sobre cadáveres de hospedeiros naturais e 

elaborar t.ermohigrogramas para dif'erent.es regiões do Brasil e da 

Ar· gent.i na. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Caracterização 

Os t..rabalhos de caractJerização de 'fungos ent..omopat..ogênicos 

permit.em est.abelecer dif'erenças entre os pat6tipos, mediant.e o 

conheci merrlo de suas car-act.er- i st.i cas compor-t..ament.ai s • o que é 

decorrent.e da fisiologia do fungo e de sua int.eraç�o com o 

ambient.e. ALVES C1986b) menciona como t.écnicas de car-act..er-ização a 

ser-elogia. el et.r-of"or-ese. crom.at.ogr-afia, especi'ficidade. 

virulência. ca.r-act.erist..icas culturais e morfológicas, ent.r-e outras. 

No Brasil, mediant.e o emprego dest.as t.écnicas, jà t.êm sida 

caract.erizados isolados de Metarhizium anisopliae CMet.sch.) Sorok. 

C ALVES, 1982; SOSA GóMEZ et.-alii, 1984; BORGES, 1986 ). sendo 

que par-a as espécies do gênero Beauveria não t.em si do comum a 

utilizaç�o dest.e conjunto de técnicas para sua caracterização. 



Embora a literatura registre trabalhos de caract.erização com a 

ut.i 1 i zação de si slemas enzi micos C St,. LEGÉR et.. ali i • 1986; 

POPRAWSKI et alii.1988 ) e a aplicação de analise f"enélica baseada 

somente sobre est.es sist.emas CBOUCIAS el alii. 1982. COSTAMILAN. 

1989 ). o ideal seria a ulilizaçâ'.o de caract.eres ríâo associados 
_ _______L_� 

ent.re eles ê quê, por sua vez, sejam numêrosos. comó f"oi rêalizado 
. � 

por ALVES êt., alii (1986) e como f"oi ênunciado por CRISCI ê 

ARMENGOL (1983).

2.1.1. At.i vidade enzínrlca 

Os êst..udos sobre at..ividade enzimica. t..êm sido realizados 

considerando basicamente dois aspect.os. um que t..ent.,a relacionar 

est..a ali vidade com o processo de i nf"ecção e pat.ogenicidade CPARIS 

e SEGRETAIN, 1976, 1978; PARIS e FERRON, 1979; SOSA G6MEZ e ALVES, 

1983; SLLVA e MESSLAS, 1986; SAMUELS et. alii, 1989) e o out.ro que 

busca caracterizar- pat6tipos que apresentam diferenças quanlo a 

esle aspêcto CROSATO et.. alii,1981; SOSA GóMEZ ê ALVES, 1983; ALVES 

et ali i • 1986; SAMUELS êl. al·i i • 1989) . 

As mêt.odologias para detectar est.a at..ividadê têm sido 

di t'erer-rt.es • assim, poucas vezes os r-esult..ados puderam ser 

comparáveis. De uma maneira geral• as inf"ormações obtidas pelos 

aulores não coincidem quant.o a import.ância de uma delerminada 

enzima no processo da patogénese. Alguns aut.ores alribuem maior 

imporlância à lipase CPARIS e SEGRETAIN. 1978; SOSA GóMEZ e ALVES, 

1983). out.ros à amilase CAL-AIDROOS e SEIFERT, 1980 ou a ambas 

C SILVA e MESSI AS, 1986) . Por out.r- o 1 ado. SAMUELS el al i i C 1989) 

obser v.ar am que i sol ades de Me anisopliae alt.ament.e virulentos 

para Nilaparva�a lugens C Slal ) C Homopt,e,a : Delphacidae ) 
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careciam de at.ividade amilolít.ica ext.racelular. enquant.o St.. LEGER 

et. alii (1988) determinaram que existe relação entre uma protease 

Cchimoelast.ase ext.racelular) e a virulência de M. anisopliae para 

Manduca s:ext.a CJohannson). est.a protease provoca a lise das 

prot.eínas da cut.ícula permit.indo a rápida invasão do hospedeiro. 

a.a. Epizoot.iologia de fungos ent.om.opat.ogênicos

A dinâmica das doenças de insetos. 

int.ensidade e :freqüência de ocorrência s6 

at.enção nas últimas decadas C FUXA e T ANADA. 

sua dist.ribuição. 

t.em recebido maior 

1987). Este :fat.o, 

provavelment.e, deve-se ao sucesso de alguns programas de cont.role 

microbiano e ao e:feit.o espect.acular de alguns pat.6genos que 

provocam epizoot.ias. como Nomw-aea rileyi CFarlcw) Samson CALLEN 

et alii. 1971), M. amsopliae CALVES.1986a), B. bassiana CPEDIGO 

et. alii • 1973). Ent.omopht.hora CHARPER e CARNER. 1973) • dent.re 

outros. 

Um f'ungo ent.omopat.ogênico. para ser considerado 

potencialment.e epizo6t.ico, depende das seguint.es característ.icas: 

a-taxa de cresciment.o elevada, b-produção de um grande número de

unidades inf'ect.ivas. e-capacidade de sobrevivência dest.as unidades 

i nf'ect.i vas no ambient.e do seu hospedeiro, d-capacidade de 

dispersão Cpelo vent.o, água e outros vet.ores). e-capacidade de 

aderência ao seu hospedeiro. :f-capacidade de vencer as barreiras 

f i si co-qui mi cas do t.egument.o e hemolinfa do hospedeiro e 

g-capacidade de provocar sua mort.e rapidament.e. Sobre est.e últ.imo 

aspect.o. é import.ant.e salientar que um pat6geno muito virulent.o 

não necessariament.e exercerá um cont.role permanente e e:ficient.e. 
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Assim, FUXA (1987), cit,ando diversos aut.ores menciona que: "a alt,a 

virulência result..a em um melhor cont,role das populaçêSes de inset..os 

a curto prazo Por- outro lado, estudos realizados mediante o 

emprego de modelos mat..emáticos t..êm indicado que nas est,ra+Jégias de 

introdução de ent..or11opat..6genos e aument...o inocula+Jivo a vir-ulência 

moderada tem proporcionado melhores resultados. Raças medianament..e 

virulent,as de Bacillus popilliae • por exemplo, t�m fornecido um 

cont.role mais eficient..e a médio e longo prazo que as raças mais 

vi rul enlas--'--'---- O conheci ment..o profundo dos aspectos mencionados 

permit..irá ent..ender a seqüência de event..os que deflagram as 

epizoot..ias ou períodos de elevada prevalência das doenças de 

insetos. 

2. 2.1. Influência da umidade relat.iva e temperatura sobre a 

conidiogênese de �ungos en�omopatog�nicos 

O ciclo biológico dos fungos entomopatogênicos pode ser 

afet..ado pela t.emper-atura, umidade. pH. luz e subst..âncias químicas. 

existindo grande número de trabalhos sobre estes fat..ores em 

relaç:ã:o às diferent..es fases de desenvolvimento destes fungos. 

Considerando a seqüência de 

deut.eromiceto. como B. bassiana. 

f"ases na biologia de um 

podem ser relacionadas as 

seguintes etapas (sem considerar- a fase saprofítica): 

1. -conidiogênese, 

3. -disseminação ou 

2. -liberação 

dispersão, 

do conídio 

4. -aderência 

do conidi6foro, 

no t.egumento do 

hospedeiro, 6. -indução da germinação, 6. -emissão e crescimento do 

tubo germinativo, 7. -penelração. 8. -crescimento e colonização,
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9.-ext.rusão. e 10.-novament.e conidiogênese. 

Destas etapas. é provavelmente na conidiogênese que a umidade 

relativa exerce maior influência, podendo ser limit.ante nesta 

fase. Porém, esta t.em sido uma das fases menos estJudadas em 

relação aos fatores abióticos. O grupo de fungos entomopatogênicos 

que tem merecido maior atenção quanto a este aspecto t.em sido o 

dos Ent.omophthorales CHOLDOM. 1984; GLARE et alii,1Q86; MILLSTEIN 

e+_. alii. 1983). Para Deut.,eromycet.es. Moniliales. os estudos t.êm 

si do realizados. pr edomi nantement.,e. quant.o ao et�ei t.o da umidade e 

tempera+.,ura nos processos de i nf'ecção C DUNN e MECHALAS. 1963; 

F ARGUES. 1972; MOORE. 1970-... BARSON • 1977; FERRON • 1 977; DOBERSKI • 

1981; RIBA e MARCANDIER. 1984)e de viabilidade e crescimento 

C SCHAERFFENBERG, 1964; WALST AD et. ali i • 

1976; LING e OONALDSON, 1981; ALVES 

1970; I GNOFFO et. al i i • 

et. ali i, 1984;RIBA e 

MARCANDIER, 1984; FERNANDES, 1986). sendo poucos os trabalhos 

relacionados à conidiogênese com e sem quantifição dos conidios 

produzidos, podendo-se citar os de RAMOSKA C1Q84), TEIXEIRA ALVES 

C 1986) e FERNANDES C 1986) . GETZI N C 1961) mencionou que os esporos 

rileyi não se desenvolveram sobre os cadáveres de 

Trichoplusia ni (Hübner) devido à queda da umidade relativa para 

80 % ou menos; por outro lado, KISH e ALLEN (1978) mencionaram que 

ao n!vel de 70 ¾ de umidade rela+.,iva esse mesmo pa+.,ógeno 

esporulou parcialmente, sem especificar o número de conidios 

produzidos. 

A det.erminação das necessidades t.érmicas e hidricas, além 

de per mi +.,ir deli mi t.ar as regi ê5es com maiores pr obabi 1 idades 

de ocorrência de epizoot.ias C TEIXEIRA ALVES. 1Q86 ). 'f:ornece 



subsidias para a elaboraç�o de modelos de epizootiologia de fungos 

em insetos CFUXA e TANADA. 1987). Mais especificamente. a 

quantificação de in6culo produzido sob determinadas condições de 

umidade e temperatura permite inferir sobre o potencial de 

disseminaç�o e o potencial de in6culo dentro do ecossistema que se 

analisa C KI SH e ALLEN. 1978) • sendo também essencial par a se 

conhecer as condições que favorecem a manifestaç�o das doenças nas 

populações de insetos. sejam estas naturais ou induzidas 

Cmanipulaç�o do ambiente e controle microbiano). 

Em relação à quant.ificaç�o de in6culo, ALVES et alii (1982) 

estimaram a quantidade de conidios de M. anisopliae produzido em 

um hectare de cana-de-açúcar. em um per iodo de elevada 

prevalência da doença sobre cigarrinhas. Os autores mencionaram 

que podem ser obtidos 5.915 x 10
:ll. 9 

conídios por hectare. o que 

explicaria a elevada taxa de mortalidade nessa época. 

Embora existam estudos sobre o comportamento de alguns fungos 

entomopatogênicos como N. rileyi. B. bassiana e Mº anisopliae 

CIGNOFFO. 1981; FERRON. 1981 e ALVES, 1986b) ainda se conhece 

pouco sobre as causas determinantes das epizootias pois as 

interações pat6geno-hospedeiro-ambiente são muito complexas. 



3. MATERIAL E METODOS

3.1. MATERIAL 

9 .. 

O estudo �oi realizado no setor de Patologia de Insetos do 

Departamento de Entomologia da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz". CESALQ). da Universidade de �o Paulo CUS?). 

em Piracicaba. SS'.o Paulo. E�etuou-se. quando necessário. a coleta 

de insetos ém outras regiaes. 

3.1.1. - Isolados de Beau-ueria spp. 

Para 

Beauveria 

os ensaios �oram utilizados isolados do gênero 

provenientes de diversos hospedeiros e regiaes do 

Brasil e do norte da Argentina (Tabela 1). Os mesmos encontram-se 

depositados no banco de entomopat6genos do setor de Patologia de 

Insetos: do Departamento de Entomologia da ESALQ-USP. 

Previamente à conservaç�o dos isolados.�oi �eit.a a inoculaç�o em 

pent.atomideos CPiezodorus guildinii CWest.wood). Nezara viridula 
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CL.)) ou Diatraea saccharalis CF.). e reisolados. Os conidios 

dos �unges puri�icados en�re primeira e �erceira repicagem �oram 

suspendidos em lei�e desna�ado C 10 % ). Es�a suspens�o de 

conidios �oi adsorvida em silica gel e conservada a 4 � a ºe.



Tabela 1. Isolados de Beauveria

11. 

spp. com seus respect.ivos 

hospedeiros originais e procedência. 

Denomi naç�o Dat.a Hospedeiro original 
---------- ------------------

ESALQ 363 16-3-86 Pent.at.omidae 

ESALQ 467 11-7-86 Euschist,us heras 

ESALQ 468 11-7-86 Piezodorus sp. 

ESALQ 499* a0-3-86 Diabrot.ica speciosa 

ESALQ 600 6-86 Nezara viridula 

ESALQ 901* 8-4-86 Maecolaspis monrosi 

ESALQ 617 ao-1-8a Pent.at.omidae 
CARSEF 737) 

ESALQ 618 ao-1a-8a Tibraca

CARSEF 933) limbat.ivent.ris 

ESALQ 619 16-3-83 Pent.at.omi dae
CARSEF 944) 

ESALQ 6a0 a-4-84 Nezara viridula 

CARSEF 1474) 

Procedência Colet.or 
----------- -------

Piracicaba, R. Teixeira
Alves 

EMOOPA R.Gonçalvez
Ferreira

EMOOPA R.Gonçalvez
Ferreira

Blanco Pozo. D. R. Sosa
Tucuman. Arg. G6mez

Yerba Buena. D. R. Sosa
Tucuman.Arg. Gómez

La Virginia. D. R. Sosa
Tucuman.Arg. Gómez

Est.rada Goiânia Evane
Ner6polis Ferreira 
Km 1a. 00 

Est.rada Goiânia 
Ner6polis 

Evane 
Ferreira 

Km 12, 00 

Pont.a Por�. 
MS 

Chapec6, 
se 

R. Daoust
B. P. MagalMíes 

B.P.Magalh�es 
R. Daous:t, e 

Pinot, 

*Isolados durant.e o período de alt.a prevalência da doença.

provavelment.e na �ase epizo6t.ica. 

3.1.Z. Meios de cult.ura

A)Meio para determinação da at.ividade lipolit.ica CHANKIN

e ANAGNOSTAKIS.1976)

Tween ao _______________ 10 ml



Neopeptona ______________ 10 g 

Cloreto de sódio 
---------

5 g 

Cloreto de cálcio dihidratado __ 0.1 g 

Agar _______________ ao.o g 

✓ 

Agua destilada q.s.p. ____ 1000 

pH e.o

ml 

12. 

O Tween 20 �oi esterilizado separadamente. autoclavado 

durante 15 minutos a 15 libras de press�o e adicionada 1 ml para 

100 ml do meio basal estéril. es�riado aproximadamente a 45 ºc. 

B)Meio para det..er minar 

ANAGNOSTAKIS. 1975) 

atividade amilolitica 

Agar nutriente Di�co ________ _ 23 g 

Amido ________________ _ a g 

1000 ml Água destilada q.s.p. _____ _ 

pH 6.4 

CHANI<IN 

C)Meio para determinar a atividade proteolitica CGABRIEL. 1968)

Agar nutriente Di�co _________ 23 g 

Leite em po desnatado ________ 23 g 

Água destilada q.s.p. _______ 1000 ml 

pH e.o

D)Meio BDA com antibiótico

Agar _________________ 20.00 g 

Batata sem casca ________ _ 

Dextrose ____________ _ 

Sul�ato de estreptomicina ___ _ 

ªºº · ºº g 

15.00 g 

e 
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Sul:f'ato de dihidroestreptomicina_ o.as g 

Água destilada q.s.p. 1000 ml 

E)Meio para esporulaç�o�

Fos:f'at.o ácido de potássio 0.1s g 

Fos:f'ato ácido de sódio heptahidrat.ado 0.62 g 

Sul:f'ato de magnêssio hept.ahidrat.ado o.ao g 

Cloreto de potássio o.s g 

Glucose s.o g

Nit.ra:Lo de sódio o.79 g 

Extrato de levedura _______________ _ a.so g 

Agar 10.00 g 

Água q.s.p. _________________ _ 600 ml 

F)Meio mínimo Cmodi:f'icado de PONTECORVO et. alii, 1953)

Nitrato de sódio _______________ _ e.o g 

Cloreto de potássio _____________ _ o.sa g

Sul:f'ato de Magnêssio hept.ahidratado ____ _ o.sa 9

Sul:f'ato :ferroso heptahidratado _______ _ 0.01 g 

Fos:f'ato ácido de potássio ___________ _ a.ao g 

Sul:f'ato de zinco hept.ahidrat.ado _______ _ 0.001 g 

Glucose 1.00 g 

Agar Di:f'co __________________ _ 16.00 g 

Ãgua q.s.p. ________________ _ 1000 ml 

G)Meio SOA + Y

Neopeptona __________________ _ 10.00 g 

FOLEGATTI. E. G. (Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz"/USP. Piracicaba) Comunicaç�o pessoal. 1987. 



Dext.rosa ___________________ _ 

Ext.rato de levedura 

Ãgua q. s. p. 

40,00 g 

3,00 g 

1000 ml 

14. 

Os meios de cult.ura �oram est.erilizados em aut.oclave a 120
°

C 

durante 15 minutos. 

3.1.2. Inse�os utilizados

Para a realizaç�o dos bioensaios ut,ilizaram-se: 

-Lagart.as de D. saccharalis de 

pelo laborat.6rio de Controle 

e 

Biológico 

inst.ar, �ornecidas 

do I AA/PLANALSUCAR • 

de Araras.Est.ado de �o Paulo. criadas em diet.a artif'icial HENSLEY 

e HAMMOND C 1968 ) modi�icada pelo IAA/PLANALSUCAR C MENDES et. 

alii • 1980 ) 

-Ni nf' as e adultos de N. vi r-i dul a e P. guildinii. coletados na 

regi�o de Campinas e Piracicaba. Estado de �o Paulo. e Londrina 

C Fazenda Warta. CNPSo/EMBRAPA) do est.ado de Paraná. 
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3.a. METOOOS 

3. 2.1. Carac�erização dos iso1ados de Bea:u:veria s:pp .. 

Ant.es da realização dos estudos das necessidades t.érmicas e 

de umi da.de para a coni di ogânese e cresci ment.o dos isola.dos í'oi 

realizada a caract.erização dos mesmos, mediant.e algumas das 

t.écnicas propost.as por ALVES (1982) e SOSA GóMEZ et. alii (1984). 

3.2.1.1. De�erminação das dimensões dos coru'.dios 

As dimensões dos conidios dos dií'erent.es isolados í'oram 

det.erminadas usando uma ocular micromét.rica com t.ambor, no aument.o 

de 1000 vezes, sob objet.iva de imersão. As lâminas í'oram mont.adas 

com glicerina. sendo mensuradas o compr i ment.o e a 1 ar gur a de 60 

conidios obt.idos de colônias em meio BDA. 



3.2.1.2. Atividade enzímica 

Para a determinação da at..ividade lipolit.ica Cit.em 3.1.2.A), 

ami lol i t.ica C i t.em 3. 1. 2. B) e pro+...eol i t.ica C i t..em 3. 1. 2. C). f"oram 

utilizados meios de cult.ura sólidos. Os isolados foram inoculados 

em l.rês pont..os por placa e incubados a 26 2: 0.6 ºe durante 6 

dias. Ant..es da realização dos ensaios de atividade enzimica, os 

isolados cresceram em meio mini mo e meio BDA. As a t.i vi dades 

lipolit.icas e prol.eolit.icas foram avaliadas periodicamente nas 

mesmas colônias. 

Para as leituras dos resultados das atividades 

enzimicas. ut..ilizaram-se os seguint.es mét..odos: 

a)at.ividade lipolit.ica

Foi usado como substrato li pi clico TWEEN 

20 C sor·bit..anmonolaurato ). A presença de enzimas lipolit.icas í•oi 

determinada median+Je a Í·ormação de crist..ais dos sais de cálcio do 

ácido láurico liberado pela enzima. 

b) a ti vi dade ami 1 ol i +Ji ca

O halo de degradação do amido f"oi det.er mi nado medi ant.e a 

adição de lugol 4¾. o qual não reage na sua ausência. deixando um 

halo clarif"icado. 

c)atividade proteolit.ica

Foi medido o halo de clarif"icação do meio na perif"eria da 

col8nia. 



3. 2.1. 3.

17. 

Cr-esciment.o e conidiogénese "in vi t.ro" de isolados de 

Beauveri.a. spp. 

Para det.erminar o crescimer1t.o e espor-ulação "in vit.r-o" dos 

isolados nas di:ferentes temperaturas. :foram colocados ao m1 de meio 

de cult.ura BDA em placas de Pet.ri de 9 cm de diâmet.ro. Após 24h. 

cada isolado :foi inoculado em duas placas de Petri. em 3 pontos 

por placa. per:fazendo assim. 6 repet.içaes por i�olado. Em seguida, 

as placas :foram colocadas em câmaras do tipo BOD, marca Fanem. 

reguladas a aa ! 0,6 °C; 26 + 0.6 °C;�30 ! 0,5 ºe ,34 ! 0,5 ºe e 

equipadas com duas lâmpadas :fluorescent.es marca Philips CTLD 16w/ 

75 ext.ra luz do dia C L6). 

Após 6 dias da inoculação. :foi determinado o diâmetro das 

colônias o qual :foi ut.ilizado como indice de cresciment.o da 

colônia. As colônias :foram cort.adas na sua peri:feria e os conidios 

produzidos :foram suspendidos em água destilada est.éril mais Tween 

ao a 0.01 %, par a post.er i or cont.agem em câmara de Neubauer • 

segundo MORAES e ALVES C 1986) . 

Os dados de produção de conidios :foram trans:formados em 

Adot.ou-se o delineamento est.at.ist.ico int.eiramente 

casualizado, sendo os dados analisados como um experiment.o 

:fatorial. 

3. 2.1. 4. Bioensaios

Os bioensaios :foram realizados com conídios dos isolados 

produzidos em meio para esporulação Citem 3.1.2.E) após 9 dias de 
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incubação a 26 ! 0.6 ºe e 12 h de :fot.o:fase. A massa de conidios e 

micélio :foi colhida mediant.e um bast.ão de borracha est.éril e 

t.rans:ferida para água deionizada est.éril com Tween 20 C2 got.as em 

1.000 ml). Após t.er sido realizada a suspensão em agit.ador de 

t.ubos. a mesma :foi :filt.rada e a concent.ração de conidios ajust.ada 

e
para se obt.er 2.7 x 10 conidios / ml. 

A inoculação das lagartas de 4° inst.ar de D. saccharalis :foi 

realizada mediant.e pulverização de 1 ml da suspensão sobre grupos 

de 20 individuas colocados em uma placa de vidro de 16 cm de 

diâmet.ro. 

lagart.as 

Foram utilizadas 60 lagartas por isolado, com 10 

por repet.ição, mant.idas sobre colmos de 

cana-de-açúcar. 

A mort.alidade diária :foi avaliada, sendo corrigida com a 

mort.alidade na t.est.emunha e acumulada diariament.e. A mortalidade 

na t.est..emunha não f'oi super i ar a 6 % Os dados u-t.ilizados 

f'oram result.ant.es de dois bioensaios com result.ados coincidentes. 

A causa de mort.alidade :foi det.erminada colocando os individues 

mort.os em câmara úmida. para permi t.ir o cresciment.o e

esporulação do :fungo. Os dados :foram analisados mediant.e 

t.rans:formação em probit.es. sendo a est.imação dos parâmetros 

realizada pelo mét.odo de likelihood CHADDAD. 1G86). 

3.2.1.6. Determinaição dos zimogramas de �-estearase

Os isolados puri:ficados :foram inoculados em meio SDA + Y 

Citem 3.1.2. G) liquido e incubados a 26 ºe sob agitação. para 

obt.er cresciment.o micelial durant.e 7 dias. 



A massa micelial f'oi recolhida medíant..e lavagens e 

cent..rífugações sucessivas. sendo o micélio obtido seco em papel de 

filtro e pesado. Para a obt..enção das prot..e!nas intracelulares, o 

micélio foi t..rit..urado na presença de N liquido .• adicionando-se o

material obtido ao t..ampão tris-H Cl 0,04 M, pH = 6,8 

Caproximadamen+Je 3 g de micélio para 1 ml de t,ampão). Est,a 

suspensão foi cent..rif'ugada a 16.000 rpm durant..e 40 mín a 4 ºe e o 

sobrenadante. contendo os extrat..os de proteínas foi repartido em 

o 
ampolas de plástico, que foram congeladas a -80 C. 

Para a análise elet.ro:for·ét.ica de isoenzimas, ut.ilizou-se um 

gel de poliacrílamida a 7,6 ¾, com sist..ema descont..inuo de tampão 

CHAMES, 1981). Para a coloração das a-est..earase, f"oi ut.i li zado 

�- naft.il acet..at..o. fast.. blue RR. utilizandou-se como t..ampão lris H 

Cl, 0,5 M, pH = 7,1. 

3.2.1.6. Análise fenética 

A análise fené+Ji ca foi realizada medi ant..e a ut..i 1 i zação de 19 

caract.eres, det.alhados a seguir: 

1-Comprimento de conídios: 

mai or-es C = 1 ) . 

valores menores que 2,12 µm C= O )  e

2-Isolados com produção de lipase exb�acelular C = 1) e sem 

produção C = O ) . 

3-Crescíment..o aos 6 dias sobre meio para det..ecçãa de lipase:

diâme+�ras da colônia menores que 21 ,60 mm C = O ) e maiores C = 1). 
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4- Índice amilolit..ico aos 6 dias. após transferência do meio 

mini mo: valores menores que 1 • 001 C = O ) e mai ares C = 1 ) . 

5- Índice amilolit..ico aos 6 dias, após t.ransferência de meio BDA: 

valor-es menores que 1 • 11 C = O ) e maiores C = 1) . 

6-Diâmet..ro do halo amilolitico aos 6 dias. após a t.ransferência 

de meio mínimo: valores menores que 11,78 mm C = O) e maiores C= 

1 ). 

7-Diâmet.r-o do halo amilolít..ico aos 6 dias . ap6s a t.r-ansferência 

de meio BDA : valores menores que 16,97 mm C = O ) e maiores C = 

1 ). 

8- índice amilolit.ico aos 5 dias, após da transfêrencia de meio 

BDA: menor- que 1,468 C= O) o maior C = 1 ). 

9-Diâmetro da colônia aos 5 dias sobre meio para detecção de 

amilase. após a t.r-ansferência de meio BDA: valor·es menores que 

ªª. 41 mm C = O ) e maior- es C = 1) . 

10-Diâmetro da colônia aos 6 dias sobre meio par-a det.,ecção de 

amilase. ap6s a t.r-ansf'erência de meio mínimo: 

11 • 63 mm C = O ) e maiores C = 1 ) . 

valores menores que 

11-Diâmet.ro da colônia aos 6 dias sobre meio para det.ecção de 

amilase. após t..rans:ferência de meio BDA: 

15,81 mm C = O ) e valores maiores C= 1 ) . 

12-'.r ndi ce pr ot..eol i t..i co aos 6 dias. após 

valores menores que 

+Jrans:f'erência de meio

mínimo: valores menores que 1,33 C = O) e maiores C = 1). 



13-indice proteolitico média geral, após transferência de meio 

minimo: valores menores que 1,23 C = O) e maiores C = 1 ). 

14-Diâmetro de degradação de protease média geral, após 

transferência de meio mínimo: valores menores que 22,62 mm C = 0) 

e maiores C = 1 ). 

16- Zi mogr amas: com mais de uma banda intensa C = 1 ) • com no

máximo 1 banda intensa C = O). 

16- Cresciment.o geral "in vitr-o": média geral de crescimento à 3

temperaturas: valores menores que 18,16 mm C =O) e maiores C = 1). 

1 7-Coni di ogênese geral "i n vi t. r o": média geral do número de 

conídios formados a 3 temperaturas: valores menores que 113,693 x 

10
6 

conídios por co�ônia C = 0) e maiores C = 1). 

18- TL5o : valores menores que 9,17 dias C = 0) e maiores(= 1).

19-Valor da tangente do ângulo da reta de mortalidade vs. tempo:

valores de b menores que 3.6966 C = O) e maiores C = 1 ). 

Os padraes eletroforéticos foram analisados para determinar 

visualmente suas semelhanças relativas considerando o número� 

posição e intensidade das isoenzimas de ot-esterase. para cada 

isolado. Foram aplicadas as técnicas de agrupament.o de taxonomia 

numérica e a análise de ordenação dos componentes principais, de 

acordo com CRISCI e ARMENGOL (1983) e ALVES et alii (1986).Para a 

elaboração dos fenogramas. foi utilizado o programa SAEG da 

Universidade Federal de Viçosa. 



3.2.3. Conidiogimese sobr-e cadáveres de hospedeiros 

Par-a os .experiment..os sobre conidiogênese. ut..ilizaram-se os 

isolados que provocaram maior mort.alidade em menos t..empo, com a 

finalidade de se obt..er maior número de 1 agar- t..as i nf"ectadas pelo 

fungo ao mesmo t..empo .Embora o isolado 619 t.enha apr-esent.ado maior 

virulência, sua ut.ilização não :foi possível devido ao :fat.o dest.e 

não for-mar grande número dê conidios sobre, os hospedeiros. 

3.2.3.1. Curva de conidiogênese a 26 + 0)'5 ºe

Para a determinação do número de conidios formados a 26 � 

0,5°c e diferent.es umidades relat,ivas, lagar+Jas do 6° inst.ar 

f"oram inocul21.das com os isolados 499 e 619 mediante imersão das 

lagartas em uma suspensão cont.endo 3 X conidios por ml, 

segundo met.odologia de SOSA G6MEZ e ALVES (1983).No mesmo dia de 

sua morte. foram selecionadas para as avaliações, lagartas de 20 

2: 1 mm de compr i men+Jo com coloração 1 evement.e rosada e que, por 

sua vez não apresentavam ext.rusão do pat.ógeno. As avaliações do 

número de conidios f·or-am feit.as em inter-valos de 12 h nas 

primeiras 24 h e post..eriorment..e. a cada 24 h at..é o 10° dia. As 

equações das cu�vas f"oram calculadas mediante o sitema de análise 

estatistica S.A.S. C Stat.istical Analysis System )_ 



23. 

3.2.3.2. Conidiogênese em di:ferentes condições de temperatura 

e umidade relativa 

3.2.3.2.1. Conidiogênese sobre pentatomídeos 

Para se determinar a conidiogênese. roram utilizados 4 

dessecadores para cada temperatura. Grupos de 4 dessecadores f'oram 

colocados em câmaras BOD reguladas para se obter temperaturas de 

22, 26. 30 e 34 ºe. Os niveis de umidade rela+,iva dentro dos 

dessecadores roram calibrados com soluções de ácido sulf'úrico para 

se obter 30, 60, 70 e 90 ¾ de UR, conf'orme TEIXEIRA ALVES C 1G86). 

Par-a se avaliar a conidiogênese sobre os pentat..omídeos, f'oram 

utilizados 6 individues de P. guildinii e 20 de N. viridula, 

par-a cada combinação de temperatura e umidade relativa. 

3.2.3.2.2. Conidiogênese sobre lagartas de D. sacchar-al.is 

Devido as variações observadas nos níveis de umidade quando 

utilizadas soluções de ácido sulrúrico, optou-se pela utilização de 

soluções saturadas com os sais que constam na Tabela 2. Estas 

variações da umidade das soluções de ácido sulf'úrico também f'oram 

observadas por WINSTON e BATES C1960). 

As 1 agar- t..as de D. saccharalis f'oram inoculados da mesma 

maneira mencionada no it..em 3.2.3.1 .• sendo que, depois. 4 insetos 

f'or-am colocados para cada combinação de +�empera.t..ur-a e umidade 

relat..iva. perf·azendo assim. 4 repet.içêíes. A avaliação do número de 

conidios produzidos foi f'eit..a após 6 dias. 
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Tabela a. Sais ut.ilizados para sat.urar 100 ml de água dest.ilada 

deionizada e que �orneceram as respect.ivas umidades 

relat.ivas C % ) em um volume de 3.600 cm9 do 

dessecador. 

aa
º
c

Sais 

Na H PO, . 7H20 90.7 

t.emper a t. ur as 

ae
º
c

umidades relat.ivas C¾J 

ao.o 86,6 

C89,6-91,6) <1(88,6-91,6) (86,0-88.0) 

Mg S04 e5.a 83,4 78,7 

(83, 6-87, 0) cea,6-86,0) (77,6-80,0) 

Ba Cl ea,7 79,6 80,6 

cea. o-e3,6) C 77 • 6-83 • O) ceo.o-e1.o) 

K Cl 83,7 77.0 ?a.e 

(79.0-86,0) (76,0-78,6) C7a. 6-73. 6) 

Sacarose 76,3 74,6 71.7 

(74. 6-78,6) C7a, 0-79, 6) (70,0-73,6) 

34.
°'

c 

86.7 

(83,0-88,6) 

79.1 

(78,0-81,6) 

79,0 

e 78. o-eo. O) 

72,0 

(71 .0-73,6) 

< 1 >0s valores ent.re parênt.eses indicam as umidades relat.ivas

m1 ni mas e máximas observadas. 

3.2.4. Termohlgrogramas 

Os dados mensais das t.emperat.uras médias e umidade relat.iva 
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média de diferentes r-egi5es do Brasil e da Argentina :foram 

utilizados para a construç�o de termohigrogramas (SILVEIRA NETO et. 

alii • 1976). 

Os dados par-a as 

:foram exl.r-aídos de 

difer-ent.es r-egi5es de Brasil e Londrina 

TEIXEIRA ALVES (1986) e IAPAR (1982) 

respect..ivament..e. os da Ar-gent..ina foram fornecidos pela Est..aç�o 

Exper-iment..al Obispo Colombres de San Miguel de Tucumán (médias de 

10 anos) e os de Oliveros • Sant..a Fé . pela Eng.Sara L. de Diez 

da Est..aç�o Experimental do Inst..it..ut..o Nacional de Tecnologia 

Agropecuar-ia CINTA:>. C valores médios de 27 anos). 

Para det..ermi nar os valores 1 i mi t..es de t..emperat..ura e umidade 

r·elat..i va da zona favorável dos t.ermohigr-ogramas f'oram considerados 

os valores observados nos ensaios de laborat..6rio, dados da 

bibliografia e observaç5es de campo de diversos aut.or-es. 

Assim. considerou-se como limit..e inferior para umidade 

relat.iva o nível de 76 % CFig. 9 e Tabela 22). uma vez que nesse 

nível houve início de esporulaç�o e t.ambém devido ao :fat..o que as 

obser vaçêSes de abrigos met..eor ol 6gi cos geral ment.e subest..i mam as 

condições: de umidade relat..i va no microhabi t..at dest.e fungo 

ent..omopat..ogênico. Os valores de t..emperat..ura máximos de 30 ºe Cit..em 

4.1.3.a) e mínimo de 17 ºe foram considerados limit..ant..es. uma vez 

que houve menor esporulaç�o com est..as t..emperat..uras CFERNANDES et.. 

alii 1989) 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Caracterização dos isolados de Beau.veria sppe 

A seguír- são relacionados os resultados obtidos nos ensaíos e 

os parâmetros utílizados na caracterização dos isolados de 

Beauveria spp. 

4.1.1. Determinação das dimensões dos conídios dos isolados de 

Beau.veria sppe 

O comprimen+Jo dos conidios dos isolados com seus r-espect.ivos 

parâmê+Jr-os est.at.ist.icos const.am na t.abêla 3. 
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Tabela 3. Dimensôes dos conidios de di�erentes isolados de 

Beauveria spp. que desenvolveram em meio BDA. 

Isolados Comprimento Int .Conf. Comprimento 
médio <pm > 95 i: mínimo maximo 

----------- ---------

619 2,81 a 2,62 - 3,00 1,42 5,97 

499 2,24 b 2,13 - 2,36 i,52 3,22 

458 2,24 b 2,14 - 2,34 i,61 2,84 

457 2,20 b 2,11 - 2,29 1,66 3,41 

501 2,10 bcd 2,01 - 2,20 1 ,iB 2,94 

618 2,05 cd i,98 - 2,ii 1,52 2,61 

617 1,93 de 1,84 - 2,01 0,95 2,61 

500 1,88 e 1,78 - 1,96 i,33 2,84 

353 1;88 e i,81 - 1,94 1,52 2,51 

620 1,87 e i,80 - i,94 1,42 2,65 

C.V. Largura

(%) média
----- -----

24,15 1,83 

18,21 1,75 

15,63 i,56 

14,34 1,55 

15,77 1,59 

11,43 1,39 

15,74 i,43 

18,05 i,56 

11,36 i,46 

13,83 1,55 

Int .Conf. Largura 

95 % mínima má>:ima 
--------

1,73 - 1,93 1,23 1,94 

i,58 - 1,92 1,52 1,95 

1,40 - i,65 1,10 2,29 

i,46 - 1,63 i,04 2,23 

1,44 - 1,73 0,99 2,42 

i,29 - 1,50 1,04 i,71 

1,36 - 1,51 0,85 1,99 

1,48 - 1,63 0,95 2,18 

1,39 - 1,52 1.04 1,99 

1,45 - 1,65 i,14 2,37 

c.v.

18,98 

16,90 

21,03 

20,00 

19,44 

13,07 

17,87 

16,78 

15,83 

17,87 

Considerando os valores mensurados, o único isolado que 

apresentou dimensôes não coincidentes com os valores citados para 

Bº bassiana na liter-alur-a CMAC LEOD, 1964; PETCH. 1931 e DE HOOG. 

1972 ) foi o isolado 619 cujas dimensões correspondem a 18º 

brongniart.ii CMAC LEOD, 1954; DE HOOG, 1972), embora cst.e seja 

ci -Lado por MARTINS e+� ali i C 1986) e HUMBER e SOPER C 1986) como 

isolado de Bº bassiana. sob as denominaçaes CP - 86 e ARSEF 944 

r·especti vament.e. 



4.1. 2. Atividade enzÍmica dos isolados de Beauveria sppe 

Para a análise da at.ividade enzimica foi ut.ilizado o indice 

enzimice por expressar melhor- esta atividade que a ár-ea 

enzímica.Os índices enzimicos utilizados cor-respondem ao diâmetro 

do halo de reação dividido pelo diâmetro da colônia. 

Embora o índice enzímico seja muito usado por diversos 

autores CROSATO et alii • 1981; SOSA GõMEZ e ALVES. 1983; PACCOLA 

MEIRELLES, 1988), c:orret.amente a 

quantidade de enzima produzida. já que f'ungos com +...axas de 

cr-esci men+_o podem apresent.ar índices enzímicos 

semelhantes. Por esta razão. também foi considerado nas análises o 

diâmet.r-o do halo de degradação do subst.r-a+...o, que já t.em sido 

ut.i 1 i zado neste t.i po de est.udos C RAJ AMANI e HI LDA. 1987) • e que 

r-epr-esen+Ja a quan+_i dade ou difusibilidade da enzima. 

independentemente do crescimento da colônia. 

4.1. 2.1. Atividade lipolítica 

Dentre os isolados t.est.ados. o único que apresentou atividade 

lipolit.ica ext.racelular f'oi o 619 (Tabela 4 e Figura 1). 
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CA) 

CB) 

Fig.1. a)Precipi�ad formado pela liberaç�o de lipase, no meio de 

cul�ur-a, pelo isolado 619 de Beauveria brongniartii . b) 

isolado 3�3 de B. bassiana sobre o mesm meio, sem f Jr-ma ã 

ele preci pi �ado. 
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Tabela 4. Média dos índices enzimices e halos lipoliticos. 

produzidos pelo isolado 619. após di�erentes períodos de 

incubação a 26 � 0,5° C. �oto�ase de 12 h. após repicagem 

do meio mínimo. 

índice lipolitico <t> 

Dias ---------------

4 1 ,46 

6 1,48 

6 1,66 

7 1 .16 

8 0,38 

b 

ab 

.a 

e 

* 

diâmetro do halo < 2 >cmm ) 

16,17 bc 

21.89 ab 

28.05 a 

24.89 a 

8,78 e 

Valores seguidos de letras di�erentes di�erem pelo teste Tukey ao 

nivel de 6 ¼ de probabilidade. <t>c.V. =9,78 ¾ <
2 

> r.. V. = 31 43 º - • %

*não f'oi inclui do na análise porque o halo de 1 i pase se di solveu.

Considerando o índice er-izimico. a maior atividade lipolítica 

ocorreu no 5° e no 6° dia.sendo que após este período o índice 

diminuiu em �unção do crescimen+Jo em diâmetro da colónia e da 

dissolução dos cristais. Assim, no 7° dia a média do diâmetro do 

halo de cristais foi menor que no 6
° 

dia e por outro lado no 8
° 

dia o halo de cristais f•oi menor que o diâmetro da colónia (Tabela 

4). Se f'or consi der-ado que existe uma relação 1 i near· ent,re o 

lega.ritmo da concentração da enzima e o diâmetro do halo CSAMAD et. 

ali i, 1989). a mai ar produção de 1 i pase ocorreu en+Jr-e o f:P e o 

6°dia. 
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4. 1. 2.1. 1. Diâmetro das colônias dos isolados de Beau·ver-ia spp.

em meio para determinação da atividade lipolitica. 

Os dados de crescimento das colonias em meio de HANKIN e 

ANAGNOSTAKIS (1976) enconl,ram-se na t,abela 5. 

Tabela 6.Diâmetro das colónias Cmm) de Beauveria spp. em meio para 

determinação da atividade lipolítica, após repicagem de meio 

mínimo. 26 .!. 0,6 ºe e fotJot�ase de 12 horas. Colónias de 6 

dias de idade. 

Isolado diâmet.r-o 
-------- ----------

600 28.22 a 

4gg 23,83 ab 

620 ê:3.33 b 

363 23,22 b 

617 22,55 bc 

601 22,39 bc 

618 21.55 cd 

468 20,.22 de 

467 19.39 e 

619 14.33 f 

Valores seguidos de letras diferenl,es dif"erem pelo teste Tukey ao 

nível de 6 ¾ de probabilidade. C.V. = 4.68 ¾ 



Os isolados 499 e 600 de Bº 

apr-esent.ar-am maior- cr-esciment.o radial 

bassialrlla f'or-am os que 

Esses isolados f'or-am 

colet.ados em Tucumán, Ar-gent.ina. sobre Dº speciosa 

r-espect.ivament.e. Por- out.r-o lado. o isolado de Bº 

Nº vi:ridula 

br-ongniart.ii. 

obt.ido no Mat.o Grosso do Sul de Pent.at.omidae. f'oi o que apr-esent.ou 

o menor- cr-esciment.o no meio t.est.ado. Embora os demais isolados 

apresent.arem cresciment.o radial int.er-mediár.io. em relaç�o aos 

isolados cit.ados. observa-se que o 467 e o 468 apresent.aram o 

mesmo creséiment.o. e dif'eriram da maioria dos demais isolados• 

sendo a ónica exceç�o o 618. que n�o dif'er-iu do 468. Todos esses 

isolados s�o de Bª bassiana. 

4.1.a.a. Atividade amilolÍt.ica 

A at.ividade amilolit.ica dos isolados de Beauveria spp. 

encont.r-a-se represent.ada nas Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6. Produção de amilase de Beauveria spp.. expressa em 

índice enzímico. e crescimen"lo em diâmet.ro das col6nias, após 

a repicagem em meio mínimo e meio BDA. 
+ o 26 - o.5 e e fotofase

de 12 h. Col6nias de 6 e 6 dias de idade. 

provenientes de 
meio mínimo 

provenient.es de 
meio BDA 

< 1 ) 

Isol. Indice
( 2 ) 

I sol. I ndice Is:ol. 
{ 9) 

Indice 
< 4) 

Crescimento 

620 

458 

457 

601 

499 

619 

501 

353 

618 

617 

amilol. 

1,33 a 

1,27 a 

1 .• 1 7 ab

1,11 bc

1. 08 bc

1. 03 bc

1, 02 bc 

1.00 e 

1.00 e 

0,00 d 

amilol. 

457 1,41 a 

458 1. 36 a

50:1 1,30 a 

620 1 ,26 ab 

6:18 1 • 18 b 

499 1.16 b 

501 1. 16 bc

619 1 • 14 

353 1,03 

617 o.og

e 

e 

d 

457 

618 

458 

353 

620 

499 

501 

501 

619 

617 

amilol. 

1,82 a 

1,77 ab 

1 ,67 b 

1,48 e 

1,47 

1,46 

1.46 

1 ,44 

1.17 

o.96

e 

e 

e 

e 

d 

e 

Cmm) 

e. 17 f 

19.83 ef 

20,26 e 

24,67 b 

23,92 bc 

21,42 de 

27,00 a 

23,83 bc 

22,67 bc 

22.33 cd 

Os valores seguidos de le"l,as diferent,es diferem pelo "lest,e Tukey 

ao nível de 6 ¾ de probabilidade. Aos 6 dias : (:l.>c.v. = 8,37 ¾ 

< 2 )c.v. = 7,88 x A � d' Cs)C V . os o ias: . .  = 3,78 ¾ C ,ú C. V. = 4 • 71 % 

Foi u"lilizada o índice enzímico em lugar da área enzímica, 

proposta por LECUONA (1986), porque existem isolados como o 363 e 

o 618 que degradam o amido pr-esent.e sob a col6nia (Tabela 6) e,
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nest.e caso, a área enzímica seria zero e a produção de amilase 

seria subest.imada. No caso do isolado 617. não houve degradação do 

amido sob a colônia e, mesmo assim. o índice enzimice foi zero. 

Port.,ant.o. est..a. car-act.,erist.ica não pode ser e>..-pressa pela ár-ea 

enzímica. 

O isolado 61 7 não apresent.ou produção de amilase quando 

r-e-picado em meio mínimo. apresentando, também, �ti vidade 

amilolí+.,ica muito reduzida em meio BDA. quando comparado aos 

out.r-os isolados C Tabelas 6 e 7 ). Os isolados 457 e 458 t�or am 

os que apr esent.ar-am maior i ndi ce enzí mico. i ndependent.ement.e da 

t.r-ansf"er-ência prévia par-a meio mínimo ou meio BDA. embora os 

isolados 62:0i, 618 e 600 t.ambém t.enham apresent.,ado boa produção 

enzímica (Tabela 6).Por out.ro lado, verificou-se a influência do 

meio de cul t.ura na produção de enzimas pelos isolados. Quando 

pr-ovenient.es de meio mínimo. a produção de enzima 'foi menor. 

indicando um efeit.o conspícuo do component.e nut.ricional na 

expressão dest.e carát.er (Tabelas 6 e 7 ). Se for analisado apenas 

o diâmetro do halo. a maior produção ocorreu par-a os isolados 619.

600. 

618. 

363, 499, 458, 62:0 e 467. os quais diferiram dos isolados 

617 e 501 quando as colónias eram pr-ovenient.,es de meio 

mínimo. 



Tabela 7. Produção de .amil�.se de Beauveria spp. expressa em 

diâmet..ro do halo Cmm),ap6s a repicagem em meio minimo e meio 

BDA, com seus respect..ivos diâmet..ros das colonias. 26 !" 0,!3°C 

e fo+Jofase de 12h. Colônias de 6 dias de idade. 

pr-ovenient..e de 
meio minimo 

provenient..e de 
meio BDA 

diâmet.ro diâmetro diâmet.ro 

i sol . halo < 1 
) i sol . colónia < 2 

) i sol . halo < 3 
) i sol . 

619 16,0 a 

500 1 !3, 6 a 

353 16,2 a 

499 14. 8 a

458 13,9 a 

620 13.8 a 

4.57 13, 7 a 

601 b 

618 

617 0,0 e 

619 

363 

500 

49Q 

457 

617 

458 

620 

501 

618 

15,5 a 

15,2 a 

14, 1 ab 

13, 8 ab 

11,8 bc 

11, 2 bc 

10,4 e 

10,4 e 

619 21,2 a 

501 20, O a.b 

620 19,5 ab 

499 19,. 3 ab 

500 19,2 ab 

363 19,2 ab 

458 19,0 ab 

457 18. 1 ab

8,0 cd 618 16,9 b 

6,0 d 617 1,3 e 

619 

353 

501 

4gg 

620 

617 

500 

618 

458 

457 

diâmetro 

colônia<4> 

18,8 a 

18,7 a 

1 7, 3 ab 

16, 7 abc 

15. 4 bcd

15,2 bcd 

14.8 bcd 

14.3 cd 

14.0 c:d 

12,8 d 

Valores seguidos de letras dif•erent.es diferem pelo test.e de Tukey 

ao nível de 5 ¾ ele pr-obabi li d.ade. ( 1
C. V. = 11. 84 ¾

< 3 > ('.. V. -- 1 O • ·:i1 ¾ < 4 > C' \/ 9 •::,5 - � do • = • •-> 

<2C::.V.= 11,10

0...1alquer que seja o paràmet.r-o considerado, índice énzímico ou 

diâmet.ro de degradação do amido, os isolados rnenos pr-oduli vos 



f·or-am 617 e 618. O primeiro f'oi o menos prodT..Itivo, enquanto que o 

618. após a passagem em meio BDA. localizou-se em um grupo 

intermediário C Tabela 6 ). indicando que a capacidade de produção 

de enzima pode ser afel.ada pelo meio de cul t..ur-a da t-ransfer·ênci a 

pr-évia.. Assim, sua capacidade de produção de amilase f'oi menor

quando transferido previamente para meio mínimo. 

Os isolados que apr-esent.ar-am maior cresciment.o da colônia no 

6
° 

dia após a repicagem de meio minimo e BDA foram o 619, 363 e 

499. O isolado 618 f"oi o que apresentou menor- cresci ment.o das

colônias, após a r-epicagem em ambos meios, f'icando os demais 

isolados em um grupo intermediário� cujos crescimentos variaram em 

runção do meio de cultura utilizado nas r-epicagens prévias à 

avaliação. 

4.1. 2. 3. Atividade pr-ot.eol:Í.tica 

A atividade pr-ot..eol í +�i ca, expressa mediant.e indice 

enzimice, consta na tabela 8. 



Tabela 8. Produção de protA,;aas;e de Beauveria spp. , expresséi'. como 

indice enzimice, após r-epicagem em meio mínimo. Colônias de 

diferent.es idades incubadas a 26 ::: 0,5 ºe e fot.ofase de 12 h.

Isolados 
4 

617 1, 13 

618 1 .10 

619 1, 14 

620 1 • 18 

353 1 • 10 

458 1 ,13 

499 1,09 

457 1 • 17 

500 1, 15 

601 1, 19 

5 

a 1. 31

a 1,26 

a 1,18 

a 1, 1:3 

a 1,12 

a 1,09 

a 1,08 

a 1,07 

a 1,.06 

a 1,06 

Indica prot.eolit.ico após (dias) 

6 

a 1, 10 

ab 1,07 

abc 2,30 

bc 1,97 

bc 1,11 

e 1. 16

e 1.09 

e 1,80 

e 1 .16 

e 1,16 

e 

e 

a 

b 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

7 Média 

1,16 cdef 1,18 de 

1,15 def 1,14 e 

1,13 ef 1,44 a 

1,10 f 1,34 b 

1,70 a 1,26 e 

1,24 cdef 1,14 e 

1,27 cd 1,13 e 

1,54 b 1,24 cd 

1,26 cde 1,16 e 

1 • 30 e 1 , 1 8 de 

Valores seguidos de let.ras dix~eren+�es diferem pelo t.est.e Tukey ao 

ni vel de 6 ¼ de probabilidade . C. V. = 6, 49 �'é: 

O isolado mais pr-odulivo, quando considerados conjunt.,ament.e o 

i r1di ce enzi mico C Tabela 8) e o di áme+�r-o enzí mi c:o C Ta.bel a 10). f'oi 

o 619.

Ao ser- analisado o índice pr-oi:..eolí+Jico, na média dos 4 dias, 

o segundo isolado mais produt.ivo !'oi o 620, enquant.o que, quando
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analisada a produç�o de prot.ease. expressa pelo diàmet.ro do halo, 

foi const.at.ado que o mesmo isolado localiza-se no grupo dos 

menos produt.ivos. Ist.o se deve ao fat.o dest.e t.er apresent.ado menor 

halo de degradaç�o e menor t.axa de cresciment.o. 

O segundo isolado mais produt..ivo. considerando o halo 

enzimice, foi o 618. embora seu índice enzimice o coloque ent.re os 

menos produt.ivos. por uma raz�o análoga à expost.a ant.eriorment.e. 

Para ambos os paràmet.ros, índice enzímico e halo. houve int.eraç�o 

significat.iva ent..re isolados e dias para o carát.er produç�o de 

prot.ease. sendo que. de um modo geral. a produç�o de prot.ease foi 

maior quando decorridos 7 dias da incubaç�o. 

Tabela 9. Produç�o de prot.ease de Beauveria spp. provenient..es de 

meio mínimo. expressa como índice enzimice. após diferent.es 

dia 

6 

7 

4 

6 

períodos de incubação. 

:fot..ofase de 12 h. 

Colónias incubadas a 86 + 0,6 ºe e 

índice enzimice Cmédia geral) 

1.33 

1.as

1.14 

1,13 

a 

b 

c

e

Valores seguidos de let.ras dif'erent.es diferem pelo t.est.e Tukey ao 

nível de 6 % de probabilidade. C. V. = 6.49 %.

Pela t.abela 9. observa-se que o índice enzimice foi maior no 
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6° dia de incubação. Isto ocorreu em função da elevada produção 

de protease do isolado 619 de Bº brongniartii. que contribui 

sobremaneira para o aumento da média geral. Se não f'or considerada 

a produção deste isolado. a produção da maioria dos isolados foi 

maior no 7° dia da incubação. Entretanto. neste dia. os limites 

deste halo se apresentaram difusos e confluentes. Portanto. para 

realizar as avaliaçêSes deste parâmetro deve-se considerar o 6° 

dia de incubação. quando este problema não ocorreu. 

Tabela 10. Produção de protease de isolados de Beauveria spp. 

expressa em diâmetro do halo Cmm). ap6s repicagem em meio 

mínimo. Colônias incubadas a 26 � 0.6 °c e f'otofase de 12 h. 

Halo proteolítico após (dias) 

Isolados; 4 6 6 7 

618 

619 

499 

600 

468 

617 

620 

457 

363 

601 

22.60 a 

19,68 b 

14,60 

14.38 

27,17 a 30,76 a 

26,42 a 32.08 a 

c 19,92 b 24. 76 b 

c 20.00 b 26,26 b 

36,17 b 

38.68 a 

30.00 

30,60 

13,68 cd 18,08 b 22,26 e 27.08 

13.33 cd 18,08 b 23,17 bc 28.67 

13,17 cd 18.17 b 23,60 bc 28,76 

12,83 cd 17,42 b 21.92 e 26,83 

12,60 cd 17,83 b 23,33 bc 28,83 

11,83 d 17,42 b 22,17 e 26.76 

e 

e 

Média 

28,90 a 

29.17 a 

22.27 

24,44 

d ao.25 

cd 20.81 

cd 20,90 

d 19. 76 

cd ao.62 

d 19, 10 

b 

e 

de 

d 

cd 

de 

d 

e 

Valores seguidos de letras diferentes diferem pelo teste Tukey ao 

nível de 6 % de probabilidade. CV = 6,91 % 
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Os isolados que apresentJar·am maior halo pr-oteolitico foram 

619, 618 e o 500 (Tabela 10). Os isolados 501, 353, 457, 458 e 617 

f'oram os menos produtivos e os demais isolados ficaram em um grupo 

intermediário de produção enzímica. 

O isolado 619 de B. brongniar--tii

elevada capacidade de produção de lipase. amilase e pr-ot.ease. Par-a 

a amilase esta capacidade só ficou evidenciada quando considerado 

o diâmetro de degradação do amido.

Tabela 11. Produção de protease de Beauveria spp. • expressa em 

diâmetro do halo (mm). provenientJe meio mi ni mo. após 

diferentes períodos de incubação. Colônias incubada� a 26 .:!:: 

o.5 ºe e fotofase de 12 h.

d.ias diâmetro do halo (média geral) 

7 30,.1600 a 

f.i 26,0667 b 

6 20,2083 e: 

4 15.0583 d 

·valores seguidos de let.ras dit�erent.es diíerem pelo tes+Je de Tukey

ao nível de 5 % de probabilidade. C. V. = 6,91 o, 

�-. 

Pode-se observar-. pel ""· t.abel a 11. que o maior di âmet.ro d,:, 

halo proteolit.ico ocorre após 7 dias de incubação, mas -também 

l"lest.e caso as .aval i aç:ê-;es deverão ser- f·ei +�as decorr .idos 6 dias, 

pelas mesmas r· az<5es expost.as .a.rit,er-i or- ment.e. 



4.1.3.Crescimento 

Beauver-ia spp. 

41 

e conidiog�nese "in vi tro" dos isolados de 

4.1. 3.1. Crescimento dos isolados a diferentes temperaturas 

As comparaç5es do crescimento de cada isolado nas di:ferentes 

temperaturas encontram-se na Tabela 12. 

As comparações do crescimento entre isolados dentro de cada 

t..emperat.ura encontram-se na Tabela 13. 

Tabela 12. Mé!dia dos diâmetros das colSnias Cmm) de Beauveria 

spp. em meio BOA. após 6 dias de cresci ment.o 

temperaturas diferent..es e fot.of·ase de 12 h. 

Isolados 
Tfmp.-----------------------------------------------------------------------------------

353 457 458 499 500 501 617 618 619 620 

22eC 20,58 b 16,58 b i5,33 b 17,00 b 18,25 b 14,25 b 19,17 b 15,83 b 19,33 a i5,75 b 

26�C 23,58 a 18,83 a i9,25 a 19,17 a 23,58 a 20,67 a 22,50 a 19,08 a 19,08 a 19,58 a 

3�C 19,83 b 12,58 e 11,83 e 19,00 a 16,50 e 21,00 a 17,33 e 16,00 b 16,58 b 16,42 b 

34°C 0,00 0,00 0,00 0,40 e 0,00 1,75 e 1,25 d í,08 e 0.92 e i,42 e 

à 4 

Valo'r-es seguidos de let.r-as di:ferent.es diferem pelo t.est.e de 

Tukey ao nivel de 5 ¾ de probabilidade .C.V.= 7,20 ¾ 

f'oi 

A temper-at..ur-a mais apropriada para o crescimento de Beauveria 

+ o
26 - o. 5 e. embora alguns isoladas não tenham si do af'et.ados
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r,•-,r temperat.rir�,s. m.�icwes (3n ! n, �º
e, crirno no caso do isolado 499 

e 501, amboc provenientes da ArJenlina ou por temperaturas menores 

,22 
o 

o, 5 C ) como n caso do isolado 619, de B. brongni.artii. 

Para es .a última espécie, C0RDON e SCHWARTZ (1962) observaram que 

um isolado apresentava um ótimo crescimento entre 28 e :o ºe 

sendo que a a� ºe crescia lentamente. Este fato evidencia a grande 

var·i.;1.bilidade das raças. quanto .a.os r-equerimenlos t.érnür.::os. De-

modo geral, a temperatura de 22 ºe f'oi mais favorável 

crescimenlo das colónias dos isolados que a temperatura de

,:.:t, 

o., 

(_, 

embora alguns isolados lenham se ccm1por t.ado melhor a .30 ~orno 

o 499 e 501 "Tabela 12).

A ' l d - o,..,'. tempera .ura e �4 ,_ 

Be.auveri.a (Figura 2), 

foi 

t.,emperat.ur·as +Jest.adas (Tabela 12). 

1 i mi lant.e para o --r· ec-c i men to 

Fi ,_;iur a. e::. Cres :irnen.t,:_:, -o is la ir 620 de B8auv8r·ia bassiana 

+ o durante 6 dias a 34 - 0.5 C em meio BDA e �otofase de '2 h.

de 



De um modo ger-al. a t.emper-.;,.t.ur-a de 34
°

C, nas condições 

t..est.adas, teve um eí'ei t.o fur1gi st.át.i co dur-ant.e 6 dias, pois 

as col6r1i.a.s t.ransferidas para t.emperat.ur-a ambient.e reiniciaram 

normalmente seu crescimento. Estes result.ados são semelhantes aos 

de WALSTAD et. alii (1970), que observaram um a+Jraso no processo de 

germinação de esporos de B, bas;s;iana errLre 35
°

e 49 ºe. 

Tabela 13.Comparações do crescimeni:.,o em diâmetro Cmm) das 

c::ol ôni as de Beauveria spp. em geral e a cada tempera+Jura, 

após 6 dias de incubação. F'ot.01:�ase de 12 horas. 

Isol. diâm. Isol. diâm. Isol. diâm. Isol. diâm. 
22

º
c 26

°
C 3o

º
c Geral 

----- ----- ----- -----

353 20,58 a 353 23,58 a. 501 21 ·ºº a 35:3 21 1'33 a 

619 19, :33 ab 600 23,68 ab 363 19,83 a 617 19,67 b 

617 19, 17 abc 617 22,50 abc 499 19,00 ab 600 19,44 b 

500 18,26 br::d 501 20, f.37 e 617 17,33 bc 501 18,64 b 

499 17,00 cde 620 19,58 e 1319 16,58 e 499 18,39 bc 

467 16,68 de 458 19,26 e: 500 16,60 e 619 18,33 bc 

51g i5,f;3 ef 499 19. 17 e 620 16,42 e 620 17 f 25 cd 

620 16, 76 eí 61 :3 1Q,08 e: 618 16,00 t::: 618 16,97 1::l 

458 15,33 ef 619 19,08 e 457 12,58 d 457 16,00 àe 

501 14,26 f 457 18,83 r.::: 458 11,83 d 458 15,47 e 

Valor·es seguidos de letras di fer-er,tes diferem pele; +�es-Le de Tukr.::.;y 

ac1 nível de !3 }-� de pr- ob.2-.bi l i d�de. C. V. = 6,98 ¾



Pela tabela 13 pode-se observar que o isolado 363 foi o que 

apresent.au maior crescimento nas t..rés t.emperat.ur-as. O isolado 61 7 

pode ser colocado en+�re os que apresen+Jaram maior· cresci ment.o a 22
° 

e 26 ºe. 

Por out..ro lado. os isolados 458 e 457 foram os que est..i veram 

no grupo dos que apresentaram menor cresciment.o nas lrês 

t.emper a tJ ur as. Entre os isola.dos que desenvolveram a 34 ° C não foi 

possível de+Jermi nar di í•er-enças de cresci men+�o entre eles; porém, 

todos sof'reram as conseqüências negat.i vas desta t.emper-atJur-a. Os 

demais isolados apresentaram e:resc:imen+Jo int.er-mE:'di.ár-io r1as três 

tJemperat-uras. 



4.1.3.2.Conidiogênese dos isolados de Beav.veria spp. sob 

diferentes temperaturas 

spp. 

O número de conidios formados pelas colónias de Beauver-ia 

sob di f"eren:tes l.emper-at.'uras. em meio BDA. const.a r1a Tabela 

14. 

Tabela 14.Produção de conídios por colónia Cn x 10
6

) das isoladas 

de Beauveria spp. a dif'er-ent.es t.emperat.uras. 

Isol. Isol. 26
°

C 

457 425,4376 a 467 367,2500 a 

Isal. 30 ºe Isol. média 
geral 

617 100,3500 a 457 278,8229 a 

458 374.7376 a 458 277,8124 ab 618 64,6362 ab 458 228,2864 ab 

617 150,5876 b 617 269,6744 ab 457 43,7812 ab 617 173.5040 b 

620 126,3750 bc 501 218,7488 bc -458 32,3062 b 620 103,1625 e 

353 68,8360 bcd 620 162,7260 cd 620 30,3875 b 501 102,4803 e 

501 67,6733 cd 500 147,1000 cd 353 30,0870 b 363 61,3490 cd 

499 65,9660 de 353 85,1260 de 501 21.0400 b 500 74,8856 cd 

500 67.8129 de 499 78,7762 de 619 19,6037 b 499 61,9238 de 

619 10,7976 e 618 39,4288 e 499 21.0400 b 618 34,2058 de 

618 8. 6526 e 619 •. 37 , 3314 e 500 19,7438 b 619 22,6775 e 

Os valores seguido de lel.r-as difer-ent.es: diferem pelo t..est.e de 

Tukey ao nivel de 6 % de probabilidade. C.V.= 22,68 ¾

Os isolados que formaram maior número de canidios a 22 e 26 

ºe :foram 487, 468 e 617 
o 

sendo que a 30 C o isolado 468 f•i cou 
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localizado num segundo grupo, e na mesma temperatura, o isolado 

618 passou do grupo que .a.presentava menor esporulação à 22 e 26 ºe 

ao grupo dos mais produ+Jivos, indicando que o mesmo necessit..a de 

t.emperaturas mais elevadas para uma maior conidiogênese "in 

vit.ro". 

Os isolados mais produl-ivos a 30 ºe f"oram 617, 618 e 467. Os

oul-ros isolados não dire,riram na produçâ'.o de, conidios. Em geral, 

os isolados 619 de B. b:rongniartii ,499 e 618 de B. bassiana 

t�oram os menos produt..i vos. 

o 
Devido ao efei t.a nega:Li vo da tJemperat.ura de 30 C sobre a 

conidiogênese, as diferenças entre os isolados, nest.a temperatura, 

f"oram menos acen+�uadas; assim, o único que diferiu dos demais f'oi 

o 617 (Tabela 14).

Tabela 16. Médias gerais e originais da produção de conídios Cn x 

10
6 

) nas diferentes temperatur-as. 

temp. número de conidios 
------ ------------------------

26 ºe 167.3872 a 

22 ºe 134,6764 b 

30 ºe 37,2964 e 

Os valores seguidos de letras direrent.es direrem pelo teste Tukey 

ao nível de 5 ¾ de probabilidade. C:. V. = 22,68 ¾ 



4.1. 4. Bioensaios com os dif•erentes isolados de Bt:?auueria sppe

Os r-esul-Lados obt.idos nos bioensaios com os isolados de 

Beauveria spp. em De saccharalis const.am na Tabela 16. 

Tabela 16. Tempos Let.ais 60 CTLs5o ) r-esult.ant.es da inoculação dos 

Isolados 

619 

618 

4gg 

467 

!300 

620 

617 

468 

601 

363
(2) 

( :!. ) onde 

isolados de Beauveria o spp. em lagar-tas de 4 ínst.ar de 

Diatraea saccharalis • quando pulverizadas com suspensão 

de 2, 7 x 109 conidios /ml. 

TL5o Int. Conf. equação da ( 1) r-et.a ¾ mortJ. 
(96 ¾) t.otJal

6,87 a 4,9 - 6,9 y = 1,6810 + 4,4476.log X 76

6,96 a 6,3 - 6,7 y =-0,8347 + 7 , 6322 . 1 c::ig X 67 

8,33 b 7,6 - 9,2 y = 2,3180 + 2,9127.log X 67 

9,28 b 8. 1 10,7 y = 0,8!363 + 4,2827.log X !33 

9,32 bc 8,0 - 10,8 y = 2,6261 + 2,6621.log X 66 

10,06 bcd 8,7 11, 6 y = 2,6182 + 2,4762.log X 66 

10,27 cd 9.4 11.2 y = 1 • 9819 + 2,9836.log X 56 

11 • 21 cd 9,6 13. 1 y = 2, 1206 + 2,7432.log X 60 

12,30 d 11.1 - 13,6 y = 2,3608 + 2,4303.log X 66 

--- -------- 24 

X = tJempo em dias e y = pr-obit. 

<Z>isolados que pr-ovocar- am mort..al ida.de menor que 60 ¾.

Os isolados mais vi r-ul en+Jos 'foram 619 e 618, que 

apresentaram menor TLso e maior· coeficient.e angular da r-et..a 

(Tabela 16). 
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MARTINS el ali i C 1987) det..er-minar-am • coi nci dent..ement.e. que o 

isolado 619 C= CP -85 da micot.eca do CNPAF) :foi o mais virulento 

par-a Tib1'aca li:mbativentris da série de isolados testados. 

O isolado 457 apresent.ou o mesmo tempo letal do 499 porém o 

primeiro l,eve uir, coeíicien+.,e angular· da equação da r-et,a maior que 

do isolado 499. 

As r·elações entre virulência e capacidade de produção 

eliZÍ mica. estabelecidas por- dií'erent.es aut.ores. sao mui tJo 

cont,r-adilór-ias. SILVA e MESSIAS (1986) obser-var-am -que mulant.es de 

M. anisopliae com baixa capacidade de produzir- lipase e amilase 

er- am menos vir-ul en t,os não sendo obser-vado o mesmo r-esul t,ado 

quant,o pr-otease. Par-a as er1zimas lipase e amila.se f'oi possível 

r-est,it,uir- a virulência nos revert.ant.es. Contr-adi+Jor-iamente Sl. 

LEGER et. alii (1988) deler-minar·am que a pr-otease é um f'ator- chave 

lía penetração de M. anisopliae na cut.icula de M. sexta. 

Considerar1do que a relação ent.r-e produção de lipase e 

vi r-ul êr1ci a foi observada. par-a isolados de B. bt'ongniar-t.ii. por· 

PARIS e SEGRETAIN C1975) e PARIS e FERRON (1979) poder-ia se 

deduzir- a virulência do isolado 619 deve-se a es+....a

carac+....eris+....ica.Por out,ro lado. o isolado 618 de B. bassiana também 

colocado ent.r-e os mais virulentos. não produziu lipase extracelular 

mas teve uma elevada atividade pro+....eolít,ica (Tabela 10 ). 

Assim. estes resul+....ados coincidiram com os de CHAMPLIN 

alii C1G81) e PEKRUL E GRULA (1979) que não encontraram relação 

entre produção de enzimas e virulência par-a B. bassiana. 
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Est.es fat.os indicar-iam que a produção de uma determinada 

enzima não é o único fat.or envolvido no fenômeno de virulência, 

como foi sugerido por- PARIS e FERRON C1979). ou no sucesso na 

penetr-aç:�o das hifas CPEKRUL e GRULA, 1979). 

Também pode se cogi -Lar- que. possi vel mer-.t.,e, nem -Lodas as enzimas 

com atividade lipolitica. pr-oteolitica ou amilolitica estejam 

en.vol vi das no processo de patogénese. Assim, mé"lodos di:fer-entes, 

utilizados par-a detectar- esta atividade, 

conclusões diferentes. 

podem conduzir- também a 

4. 1. 6. Padrões eletrof·oréticos dos sisteinas de ot=esterase dos 

isolados de Beav.ver-i..a spp. 

A variabilidade gené+.,ica de Beauveria spp. pode ser- mensurada 

mediante os padrões dos si st.emas de 0\-esterase. como foi 

deter-mi nado por- TIGANO (1986) ,POPRAWSKI alii 

( 1988) , e PACCOLA-MEI RELLES ( 1988). Os desenhos esquemá:Li cos dos 

mencionados padrões encontram-se repr-esent.ados na f·igur-a 3. 

Por serem os isolados provenientes de dif·er-ent.es regiões, 

f•ica claro que os mesrnos di :fer-em em seus padrões. e

conseqüentemente, per-t.encem a raças geográficas difer-ent.es, com a 

exceção dos isolados 467 e 458. que apresentaram o mesmo padrão. 

Por out.ro lado, os padrões dos isolados 500 e 601 também podem 

ser- agr· upados em uma tnesrna e 1 asse • 

di fer-er1t.es. Pela sua semelhança, 

embora sejam ligeir-an"ter1te 

os padrões obt.idos podem ser-

agrupados nas seguin+�es classes: A) 467 e 458 B) 499 C) 617, 

619 e 620 D) 353, 500 e 501.

618, 
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Fig. 3. Zimogramas do sistema de a-es�erases de diferentes isolados 

de Beauveria bassiana (isolados :353, 457. 458.499, 500, 501. 

617.618, 620) e B. brongniartii (isolado 619). �--------



4.1. 6. Analise fen�tica de isolados de Bea�veria spp. 

51. 

Com os resultados obtidos na caracterizaç�o das 10 unidades 

taxonómicas operacionais COTU•s) elaborou-se uma matriz básica de 

19 caracteres (Tabela 17 ). A mesma :foi utilizada para se obter 

os valores de Distância Euclidiana Média, como medida de 

semelhança. 

Na :figura 4 consta o fenograma obtido mediante o método

ponderado de agrupamenl,o aos pares por- média .aritmé+-ica, 

CWeighted Pair Group Method wit.h Arithmetic Averages). 

Tabela 17. Matriz básica dos caracteres codi:ficados em 

estado para cada uma das OTU's em estudo. 

CARACTERES 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9!59 
0 0 1 0 0 1 i 1 i 1 1 0 i 0 1 1 0 0 0 

457 
1 0 0 1 1 i 1 1 0 1 0 0 i 0 0 1 1 0 1 

458 1 0 0 1 i i 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 0 

4!>9 
1 0 1 1 1 i 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 i 0 

500 
0 0 1 1 1 1 1 0 1 i 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

50:i. 
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 i i 0 0 0 

617 
0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 i 0 0 

ó:i.B 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 i 

619 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 i i 1 1 1 0 i 0 1 1 

620 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

WPGMA

duplo 
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No :fenograma da figura 4 se reconhece a maior dist.ânc:ia, ist,o 

é. a menor similit,ude do isolado 619 de B. brongniartii em relação 

aos demais isolados Dent,r-o do grande grupo dos isolados de B. 

bassiana. os isolados 617 e 618 ambos col et.ados em Goiânia, 

f'icaram relat.ivamenl,e afast.ados dos demais. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

. 

. 

' 

< 

353 499 500 501 457 458 620 617 618 619 

Fig. 4. Fenogr-ama r-t:2>pr-esentat.ivo das dist,âncias f·enétie:.as dos 

isolados de Beauveria spp . •  por dist.ãncia euclidiana média e 

método ponder·ado de agr-upar{tento aos pares CWPGMA). Grau de 

encadeamento = 0,50. Coeficien�e de Correlaç�o Cofenético, 

CCC = 0,89. 
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o isolado· 363 caract...erist...icas de maior· 

semelhança aos isolados da Ar-gent...ina, enquant.o que o isolado 620, 

embor- a oriundo de Chapecó C SC) foi mais semel han+Je aos isoladas 

467 e 468, colet.ados em Goiânia. 

Também podem ser- evidenciados dois grupos de isolados, muit...o 

pr-6xi mos ; um gr-upo f· or mado pelo 600 e 601 e out...ro pelos isolados 

457 e 468. O primeiro grupo const...itui-se de isolados: de regiões: 

pr·6ximas de Tucumán , Ar·gent.ina, e o segundo grupo for ma do por-

isolados: provenient...es de uma mesma região, C,oiânia (Tabela 1). 

Por sua vez, os isolados 500 e 601 ligaram-se ao 499, t.ambém 

de regiões próximas (Fig. 4), em um nivel de semelhança maior que 

com os demais isolados. 

Assim, observa-se a tJendência de permanecerem agrupados 

aqueles isolados pr-ovenient.es de locais geogr-áf'icos mais próximos, 

sugez-,indo a ocorrência de populações geográf'icas com variabilidade 

intr-inseca menor dent...ro da população. que a ocorr·ent...e ent...re 

populações geograficament...e afas+Jadas. Observações semelhantes 

foram realizadas por POPRAWSKI et. alii (1988 ) • embora es+A:,is 

autores consideraram um único car��er, isoenzimas, para análise. 

Mediante a análise dos componen�es principais obl,eve-se os valores 

expressados nas tJabelas 18 e 19. 
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Tabela 18. Aut..ovalores obt..idos da análise dos component..es 

principais em 287 rol.ações.

Eixos Aut..ovalores ¾ de explicação 
acumulado 

------ ----------- -----------------

1 Cx) 4.693 24,7 

2 (y) 4,166 46,6 

3 Cz) 2,807 61,4 

4 2,169 72,8 

6 1,866 82,6 

6 1 .221 89,0 

7 0,982 94,2 

8 0,698 97.9 

g 0,428 100 

10 a 19 º·ººº 

Pelos dados da -Labela 18 inf'ere-se que a explicaç�o at.é o 

t..ercei ro eixo alcançou 61. 4 ¾ 
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Tabela 19. Autovetores obtidos da a1"'!álise dos component.es 

principais 

Primeiro Segundo Terceiro 
Caracteres componente componente componente 
---------- ------------

1 0,273 

2 -0.226

3 -0.208

4 0,366

6 -0.036

6 -0.103

7 -0.096

8 0,063

9 -0.196

10 -0.196

11 -0.037

1a o.73a

13 0.141

14 -0.046

16 0.163

16 0,018

17 -o.1a4

18 0,017

19 0,077

Medi an.t.e os valores dos 

Y •• - --------

o.363

-0.067

0.237

-o.coa

0,132

-0.268

o.a47

0,092 

-0.367

-0.062

-0.237

-0.074

0.037

0.147

-0.248

0,026

0,123

-0.016

-0,600

eixos 

--------------=

-0.146

0.412

-0.000

-0.021

-0.072

-0.209

-0.104

-0,338

0.304

0,146

0.236

o.a78

o.430

0.021 

-0.090

0.068

-0.020

-0.137

-o.41a

ort.ogonais ajust.ados 

apropriadamente, conf'eccionou-se o gráf'ico t.ridimensional da 

f'igur-a 6. 
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Fig. 6. Análise dos componemt.es principais do gênero Beauveria 

spp .. Gráfico t.ridimensional com a projeção das OTU"s nos 

t.res primeiros component.es. o que . represent.a 61,4 % da 

variação t.ot.al. 



Considerando os valores dos autovetores 
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(tabela 19), 

separaram-se os caracteres de maior contribuiç•o para a separação 

das OTU' s. 

o gráfico tr-i di mensi anal da figura 6 representa 

as OTU's localizando-as dentro do espaço delimitado pelos t.r-ês 

component...es principais. As OTU's mais pr- óxi mas possuem maior-

r-elacionament_.o. Assim, podem ser- discutidos os mesmos aspectos 

considerados quando anali::5.ado o f'enograma. 

O primei r-a componente f'oi úti 1 para di sc:r-imi nar· o isolado 

619 do grupo formado peleis demais isolados, sendo que os 

caracteres mais i mport_.ant_.es :foram: 12) - i ndi ce prot.eol i t.i co aos 6 

dias após a t.ransf'êrencia do meio minimo, 4)-indice amilolit.ico 

aos 6 dias após a transferência do meio minimo, 1)-compriment.o de 

conidios e 2)- produção de lipase extracelular. 

O segundo component.e discriminou os isolados 618, 467 e 458 

dos demais isolados e os caracteres que mais contribuíram foram: 

19)- valor da t.angente do ângulo da reta de mortalidade versus 

tempo, Q)-diâmetro da colônia aos 6 dias sobre meio para det.ecção 

de amilase. após da t_.ransfer-ência de BDA, 1)- comprimento de 

coni di os e 6) - diâmetro do h.al o ami 1 ol i ti co aos 6 dias. após a 

t_.ranst�erência de meio miriimo.

O tJer cei r o componentJe di ser-i minou os isoladas 467. 468 e 620 

dos demais, sendo os car-ac"t,eres mais importan+.,es: 13) indice 

geral, após a t.ransferênci a de meio minimo. 

2)-produção de lipase ext.racel ular. 19) valor- da tangente do 

ângulo da reta de mortalidade versus tempo e 8) índice amilolitico 

aos 6 dias, após a t.ransf'erência de meio BDA. 



Enl.r-e os pr-i ncí pi os do fene+�ici smo const.a que as 

cl assi fie ações devem ser- fei t.as com gr- ande númer- o de car act.er- es 

C CRI SCI e ARMENGOL • 1983) ; porém na 1 i t..er-at.ur-a exi st.em mui t.os 

t.rabalhos considerando unicament.e os padrões elet.roforét.icos ou 

enzimas, podendo ser citados os de BOUCIAS et. alii 

(1982), POPRAWSKI et. ali i C 1988) , McCOY e BOUCI AS C 1989) e 

COSTAMILAN (1989). Por- t.al mot.ivo, reaf•irma-se a necessidade da 

uti 1 i zação de diversos e numerosos caracteres para os est.udos de 

variabilidade genét.ica e diferenciação de raças de fungos 

ent.omopat.ogênicos. 

4.2. Conidiogénese de Be bassiana. sobre cadáveres de hospedeiros 

4.2.1. Curvas de conidiogênese através do tempo 

O número de conídios formados sobre os cadáveres de D� 

saccharalis nas di f·erent.es condições 

t.emperat.ura constante C 
+ o

26 - o.6 e ) 

consl.am na tabela 20 e figura 6. 

de umidade rel ali va. a 

por difer-ent.es períodos. 
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Tabela 20. Número de conidios Cn x 10
6

Jtormados sobre lagarlas de 

6
° 

inst.ar de D. saccharalis a 26 
+ o

o.5 e. 90 e 100 %

de UR. dura.nle diferentes periodos de lempo. 

--------------- Dias apõs a inoculação ---------------- ---

Isol. UR(%) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

90 0,0164 142,8516 301,8164 809,8829 1393,1564 1389,8438 1278,9141 947,2500 2175,4688 2743,9454 

499 ---·----------------------------------

100 0,0875 39,8583 135,5096 1264,4447 897,8959 1827,9167 2287,0833 3539,3747 2298,7993 3700,8333 
----------------------------------------------------------------------------------

618 

90 0,0203 2,3312 11,6883 91,8875 76,1005 46,3922 100,5127 61,1719 140,9249 339,7500 
------------- ----------------------------------- ---�·------------

100 0,0219 4,0154 21,9804 8,7395 489,7468 705,9855 663,1719 123,4437 715,8125 690,1875 

O número de conidios tormados sobre os cadáveres dos inselos 

é função da umidade. lemperalura, espécie hospedeira • pat,ólipo e

+Jempo. Após 24 h da mort.e das 1 agart.as é possi vel observar a 

f'ormação incipient.e de micélio. ê:: provável que na contagem de 

conidios às 24 h est.ejam sendo corisiderados, t,ambém, 

os tonidios retidos sobre corpo das lagartas após a inoculação. 
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Quando se var-ia o par ãmetr o t.empo e se fixam os outros 

f'atores. o número de conídios formados pode sêr explicado por uma 

f·unção 1 ogi s+Ji ca (umidade rela t,i va de 100 ¾ figura 7 ) , 

aj ust.ando-se a uma função 1 i near C isolado 4gg a QO ¾ UR) , ou 

apresentJando-se um comport.amen:lo sem padrão definido (isolado 618 

a QO ¾) CFig. 6). 

Assim, para cada isolado. em uma at.mosf'era com a 

l,emperatura e umidade relativa controla.da t.em se: 

Isolado 499 

a QO ¾ UR y = -376,0126 + 269,7637 X 

r = 0,89 

a 100 ¾ UR 3469,6069 
y =------------------------

1+ J,.4- 385:i- 0,7499 xi 2 
r = 0,96 

Isolado 618 

21. 100 % UR
y --- -- ----------------------

686,0403 

i + � 27, 7290 - 5, 7290 l() 
2 

r = o.99 

onde y = núraero de conidios de bassiari..a formados sobre 

1 agar L�.s de 6
+ 

instar de 20 - 1 mm de comprimento. 

Embora o isolado 618 tJenha sido o menos produtivo em número 

de conídios CFig.6), o mesmo apresenta a característica de ter um 

crescimento profuso, formando sinêmio:::. muilo conspícuos (Fig. 8).

Por sua vez, as lagartas mortas por est.e isolado, após 10 

dias. a.presentaram como par+Jicularidade cert.a coesão dos seus

t.ecidos, sendo relativament,e r-esist.en+Jes à desintegração . Por 

outro lado, o isolado 499, desintegrou t.ot,alment,e as 

ap6s sua esporulação, tJransfor-mando-as em uma massa pul ver-ulenta. 

Na rigura 7 observa-se que a taxa de maior conidioçiênese ocorre 

entre o 4° e 7° dia da mort.e das lagart.as. 
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O isolado 499 possui características definidas, do tipo que 

.presen+Jarn esp ro se C "dry s ore"), mu · t. semel har-d:.,es às dos 

patótipos. -1e N. rileyi -bservados nos periodos de elevada 

prevalência ca loença. 

O número de conidi s formados pelo is,lado 499 foi superi r 

ao observado ar KISH e ALLEN (1976) para N. rileyi Sr'"bre lagartas 

+ 
do mesm , +Jamanho C 20 1 mm ) em condições de sal- ir ção e 

umidade, enquanto que o isolado 618 apresent u valrres pr xi mos 

aos observa.d s por estes autores. Por outr� lado, no trabalho de 

TEIXEIF-'.A ALVES (1986), os valores de conidiogênese observadrs pel.-

autor , para os diferentes isolaras de M. anisopliae, sã

pr ximos aos isolado 499 e rnuit superiores a s  do isolado 618, 

em condiçôes ambientais semelhantes e igual tempo de incubaç� . 

Fig. 8. F r-maçã e s·nJmios pela isolado A18 le Beauveria 

bassiana, em c-ndiçôes de baixa intensidade de iluminaç�o. 



4. Z. 2. Coraidiogénese de 8. 

relativas e temperatur�s 

bassiana a diferentes 

4.2.2.1. Conidiogênese sobre pentatomideos 

umidades 

As por-cent.agens de inselos: que apr-esent.aram esporulação de 

B. bassiana . nas di:fer-ent.es t.emperat.uras e umidade relativa de 90

��.- constam na Tabela 21 . 

Tabela 21. Por-centagem média de penta+Jomídeos que apr-esent.aram 

esporulação do isolado 618, a 90 ¾ de umidade relat.iva em 

diferent.es t.emperat.ur-as. 

conidios. 

Nezara vir-idula 
dias 

t,emper·a-
4

º 
+_.ur-a i ns+Jar-

.,, 
� .. nx10

6 

22 ºe 90 2,4950 

26 ºe 85 4.574 

30 ºe 55 2,877 

34 ºe o 

com os respect�i vos números de 

Piezodorus guildinii 
10 dias 

5
º 

i nst.ar- adul tJo 
º/.'. 
,o nx10

6 
¾ n X 10

6 

100 73,656 ab 100 43. 158 a

100 89.068 a 62 16,565 b 

100 26. 186 b 50 4.416 b

o o 

Os valores seguidos de lel.ras diferentes diferem pelo t.es+A,i• Tukey 

ao nivel de 5 % de probabilidade. 

Em nenhum caso houve espor-ulação de B. bassiana em 

umidades relat.ivas iguais ou in:feriores a 76 ¾ . Esses dados não 

cone ardam com os r es ul t.,ados obt., idos por- RAMOSKA C 1984) , que 

obteve espor-ulaç:ão a 76 ¾ de U R sobre Blissus; leu:copt.erus. 
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Ist.o pode ser devido a di:ferenças ent.re hospedeiros ou alguma 

variação dos niveis de umidade nos mét.odos ut.ilizados ou a 

di:ferenças de comport.ament.o ent.re isolados. Por out.ro lado, est.es 

result.ados são coincident.es com os obt.idos por FERNANDES et. alii 

(1989). A t.endência geral :foi a de ocorrer maior número de 

cadáveres com esporul ação nas ni n:fas do que nos adul t.os C Tabela 

21). 

Em relação a t.emperat.ura. observa-se na Tabela 21 que houve 

coni di ogênese a 30 ° C. enquant.o FERNANDES et. ali i C 1989) não

observaram esporulação a est.a t.emperat.ura. Est.e :fat.o pode ser 

devido. principalment.e. a di:ferenças ent.re isolados e hospedeiros 

ut.ilizados. 

As cont.agens do número de conidios :foram realizadasant.es C 7 

dias ) • no caso de N. viridula. devido à :facilidade no 

desenvolviment.o de cont.aminant.es. que ocorrem principalment.e nas 

nin:fas. Embora as di:ferenças no número de conídios não sejam 

comparáveis. devido a super:fície dos espécimens. o :fat.o de se 

apresent.arem menores porcent.agens de inset.os com esporulação 

indica que est.e isolado C 618 ) de Bº bassiana não se desenvolve 

pro:fusament.e sobre N.. viridul.a ao nível de 90 % de umidade. Por 

out.ro lado. Po guildinii most.rou-se como um hospedeiro mais 

:favorável. pois observa-se que t.odos os inset.os apresent.aram 

esporulação nos t.rês níveis de t.emperat.ura. sendo provável que 

ist.o ocorra em :função da desidrat.ação rápida que s;o:frem as nin:fas 

de N.. vir i dul a após sua mor t.e ou ao desenvolvi ment.o de maior 

número de cont.aminant.es. 



Quando compara-se o número de conidios :formados sobre as 

ninfas e adult.os de Po guildinii. observa-se a t·ormação de

um maior número sobre as ninf'as. Assim. o número de conidios 

formados além de ser função da super:ficie do hospedeiro.depende da 

:facilidade com que o :fungo pode realizar sua ex"lrusão através do 

t.egumento do seu hospedei r.o; é possi vel que es"las diferenças não 

sejam tão acent.uadas decorrido urn t.empo maior para a 

conidiogênese. De um modo geral• Pº guildiniii apresenta menor 

resistência aos isolados de Beauveria spp. que Nº viridula CSOSA 

GóMEZ e MOSCARDI • r-ião pub.) e, por· ou"lro lado, um hospedeiro que 

f"ornec:e melhores condições para a f'ormação de conídios que No 

vir-idula. indicando ser possivel seu controle com menor 

dificuldade que est.a última espécie. Além disso, t.ambém· 

deve-se consi der-ar que Nº vir-idula :fica expost.o sobre a par+Je áerea 

da soja e do f'eijão de corda durant.e as horas do dia que ocorre 

maior irradiação de ult.raviolet.a, 

i nali vação de entomopatJ6genos. Segundo LOCKWOOD e STORY (1986) 

dur-ant.e a rt1anh:ã, 82 �� do t..empo dê sua ,at,ividade Nu vir·idula fica 

aquecendo-se C "basking" ) e 91 % do tempo permanece no t.ôpo 

das plant.as. Dessa maneira, pode-se assumir que ocorre uma 

resist.ência aos seus pat.6genos decorrente. entre out.ros fatores, 

do seu comport.ament.o. 

Est.es fatos também explicaríam. a baixa freqüência da doença 

provocada por Beauveria spp. sobre percevejos, como já f"oi 

cor1sta+�ado por· MOSCARDI et. ali i C 1987). 
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4.2.2.2.Conidiogênese de B. bassiana sobre lagartas de 

D. saccharalis

Os dados rererent..es a conidiogênese dos isoladas 49Q e 618 de 

B. bassiana sobre cadáveres de 1 agart..as de D. saccharalis. 

submet..i dos a di f er ent..es níveis de umidade rela t..i va e t..emper· a t, ur a 

encont..ram-se represent..ados na t..abela 22 e rigur-a 9. 

Tabela 22. Número de conídios Cn :x: 10
6 

) dos isolados 499 e 618 

rormados sobre lagartas de D. 
o 

sacc haralis de 6 i nst.ar em 

diferent..es condiçê5es de umidade e t.ernperat.ur-a após 6 dias de 

i ncub.aç:ão. 

t..emper a tJ ur a 

o 
22 e 

o 
26 e 

o 

Isolado 
-------

499 

618 

499 

618 

499 

umidade rel at.i va e %

76.3 
-------

2,3094 

0.2288 

82.7 86.2 90,7 100 
------ ------ -------- -------

1,0609 6.6626 383.4376 740,8230 

0.6061 1.0201 574,8438 579.6875 

74.6 79,6 83.4 90,0 100 

0,3914 0,4383 1618,2810 1463.4380 

º · ºººº 0,1152 0,6388 482, 1875 1117 . 81 50 

72.8 78.7 

º · ºººº 1 ,8266 

80. 6 86. 6 1 00 

O• 2369 12 • 6700 661 • 4060 
30 e ------------------------------------------------- ----

618 

o 499

º · ºººº º · ºººº 0,0666 

79 72 

º · ºººº º · ºººº 

0,6864 230,2860 

86,7 

º ·ºººº 

100 

º·ºººº 

34 e ------------------------------------------------------

618 º · ºººº º · ºººº º · ºººº º·ºººº
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Fig. Q.Conidiogênese dos isolados 4gg e 618 de Beauveria bassia:n.a, 

o + 
sobre lagarLas de 5 instar de Diatraea saccharalis de 20 -

1 mm. incubadas sob diI'erenLes condições de umidade relativa 

e �empera�ura duran�e 6 dias 



A t.emperal,ura mais apropriada para a esporulação sobre os 

cadáveres das lagartas foi de 26
°

C para ambos os isolados. seguida 

de 22 ºe. sendo a temperatura de 30 ºe menos favorável.

independentemenl,e da umidade relativa (Tabela 23 e 25). 

A conidiogênese esteve diretamente correlacionada com o +�eor 

de umidade relativa do ar. como acontece com a maior í a dos f·un9os 

CHAWKER. 1966 ). Assim. com umidade relativa de 100 % a quant.idade 

de conídios formados e número de inset.os com esporulacão foi maior 

C Tabelas 22. 24. 26 e Fig. 9 ) . A menor umidade que per mi +�i u 

f'or-mação de esporos, nas t.rês temperaturas. í'oi 75%. Dessa 

maneira. deve ser considerado este valor para condições 

mi cr-ocl i máli cas. na elaboração de modelos epi zooti ol ógi cos. Na 

f'igura 9 pode-se observar a tendência de ocorrer maior esporulação 

a 22 ºe em condições de umidade relativa iguais ou inferiores a 85

¾. Esta mesma t.endência foi observada por TEIXEIRA ALVES (1986). 

que encontrou que a t.emperatura de 22 ºe pode amenizar o ef'ei t.o

pr-ejudicial das baixas umidades relat.ivas. Os dados das tabelas 22 

r oram r epr esent.ados em lagar i t. mo C f.' i g. 9) par a se evidenciar- o 

mencionado eíeito. 

O isolado 4gg foi o que íormou maior- número de conídios à 22. 

26 e 30 
o 
e. independent.emenle da umidade lestada, é uma

car-act.er i st.i ca que pode ser i mpor-t.ant.e para o desenvolvi raent.o de 

epizoot.ias. Embora es+Je pat.ót.ipo não t.enha se comport.ado como 

al t.ament.e vir-ul ent.o C i t.em 4. 1 . 4) • deve-se considerar que íoi 

isolado durant.e um período de elevada prevalência da doença e, 

por tanto. pot.enci al ment.e epi zoótJi co. O número de propágulos 

formados e sua caract.er-ist.ica de "esporo seco" favor-ecem su�. 

disseminação e aderêri.cia no +Jegument.o dos seus hospedeiros, 
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particularidades que, conjugadas a out.ros 1at.ores podem 

condicionar epizoot.ias. 

Tabela 23. Efeit.o das dif'erent.es t.emperat.uras,em cada umidade 

relat.iva, sobre o número de conídios Cn x 10
6

) do isolado 

o 

499 formados sobre lagartas de 6 instar de D. saccharalis . 

Umidade relativa 
--------------------------------------------------------

80¼ 85¼ 90¾ 100¾ 
Temp. -------- --------- ---------- -----------

25
º

c 0.3914 a 0,4383 a 1618.2812 a 1463.4375 a

22
º

c 1,0609 a 6,6626 a 383,4376 b 740,8231 b

3o
º

c 0,2369 a 1,8266 a 10. 1931 e 661,4219 b

Valores seguidos de letras diferentes diferem pelo teste de Tukey 

ao nível de 6 ¾ de probabilidae. C.V. = 27,60 ¾ 

Tabela 24 .Efeito das di1erentes umidades relativas, em cada 

t.emper a t. ur a. sobre o número de conidios C n X do 

isolado 499 formados sobre lag a r+Jas de 5
° 

ins+Jar de D. 

sacchar-alis. 

Temperatura 
--------------------------------------------------------

Um.Rel. 22
º

c 26
°

c 30
°

c: 
--------- --------- ---------

100 ¾ 740,8230 a 1463,4376 a 661,4219 a 

90 ¾ 383.4376 b 1618,2812 a 10. 1931 b 

85 ¾ 6,6625 e 0,4383 b 1,8265 b 

80 ¾ 1 ,0609 e 0,3914 b 0,2359 b 

Valores seguidos de letras difer-ent.es dií�erem pelo leste de Tukey 

ao nível de 6 ¾ de probabilidade. C.V. = 27,50 ¾ 
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Tabela 25. Efeit.o das dif'erent.es t.emperat.uras. em cada umidade 

relativa, sobre o número de conidios C n x 10
6

) do isolado 

o 
618 formados sobre lagartas de 6 instar de D. saccharalis. 

Umidade Relat.iva 

80 ¾ 86 ¾ 90 ¾ 100 ¾

Temp. --------- -------- --------- ----------

26
°

C º· 1162 a 0,5388 a 482.1875 a 1458,4376 a 

22
º

c o.so52 a 1 ,0280 a 574,8438 a 679,6875 b 

3o
0

c 0,0665 a 0,5864 -a 230,2860 c 

Os valores seguido de let.ras dif'erent.es dif'erem pelo teste Tukey 

ao nivel de 5 ¾ de probabilidade. C. V. = 36.72 ¾ 

Tabela 26. Efeito das diferentes umidades relativas. em cada 

temperatura, sobre o número de conidios Cn x 10
6 

)do isolado 

618 formados sobre lagartas de 6
° 

inst.ar- de D .. saccharalis. 

Tempera t ur- a 

Um. Rel. 22
º

c 26
°

c Geral 
----------- ------------- --------------

100 ¾ 679,6876 a 1468,4376 a 1019,0625 a 

90 ¾ 674,8438 a 482.1876 b 628,6166 b 

86 ¾ 1.0280 b 0,5388 e 0,7834 c 

80 ¾ 0,5062 b 0,1152 e 0,3102 e 

Os valores seguidos de letras di f'erent.es diferem pelo t.est,e 

Tukey,ao nivel de 6 ¾ de probabilidade. C. V. = 26,61 ¾ 
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A combinação de t.emperat.ura e umidade que fornece melhores 

condições para a formação de conidios foi 26 C e 100 ¾ UR. Embora 

nas condições macroclimát.icas est.e nivel de umidade n�o seja 

freqüent..ement.e alcançado. no microclima dos inset.os é muit.o comum 

se encont.rar umidades próximas à sat.uração. seja na proximidade 

das folhas C FERRO et. alii. 1979; FERRO e SOUTHWICK, 1984 ) ou nas 

imediações do t.egument.o dos hospedeiros CRAMOSKA. 1984); este 

últ.imo local tem importância unicament.e para o processo de 

germinação. 

Alguns Ent.omopht.horales. como Neozygi�es floridana. 

necessit.am de UR maiores que 86 ¾ para esporulação CSMITLEY et. 

ali i • 1986 ) • enquant..o que no presente trabalho. B. bassiana 

esporulou a 80 % de U R. As variações de umidade no interior dos 

dessecadores per mi t..i r am a conidiogênese, o que pode ter 

super-est.imado o efeito dest.e fat.or; como a metodologia ut.ilizada 

por SMITLEY et. alii C 1986 ) :foi a adot.ada nest.e t.rabalho, os 

result.ados podem ser comparáveis. 

Os valores de número de esporos :formados durant.e os ensaios 

foram muit.o variáveis. e por essa raz�o. os coeficientes de 

variaç�o obtidos s�o elevados. Est..e fat.o é inevit..ável e decorre 

do método de contagem dos coni di os bem como da var i abi 1 idade 

i nt..r i nseca dos :fungos, sendo 

similares já foram obtidos por 

e TEIXEIRA ALVES (1986). 

que coef'icient.es de variaç�o 

SOSA GóMEZ e ALVES C 1983 ) 



4.3. Termohigrogramas 

Os termohigrogramas. elaborados com base nas t...emperat.uras e 

umi dades rela t.i vas médias mensais. podem indicar as épocas com 

maiores possibilidades de ocorrência de epizoot..ias ou enzootias 

para as diferentes regi5es CFigs. 10 a 13). 

Os valores máximos e mínimos de t.emperat.ura e umidade 

relativa considerados foram limi lantes para crescimento e 

esporuiação. Deve-se lembrar- que os valores de temperatura. e 

umidade foram obtidos em est.aç5es met.eorológicas e que estes 

f'atores no interior da cul+Jura. ou ainda. na proximidade das 

í�olhas são modificados profundamente em relação ao macroclima. 

Assim, FERNANDES C1Q86) determinou que est...es mesmos f'at.ores, no 

microclima deuma planta de caupi. tiveram uma variação diária 

rnaior que a ob+Jida na estação meteorológica, sendo que as plantas 

de caupi não cobriam 10 ¾ da área. 

Por or..rl r o 1 ado. FERRO et. al i i C 1979) e FERRO e SOUTHWI CK 

C 1984) determinaram que a tempera tJ ur a e umidade no i nt..er i or das 

macieiras de um pomar tiveram uma amplitude menor que a registr·ada 

em uma esl,ação meteor-ológica. Es+A�•s l,r-abalhos demonstram que a 

utilização de t.,ermohigrogramas baseada em dados macroclimát.icos 

devem ser complementadas com observações de campo. 

A influência do microclima da cult.ura é de tal magnitude que 

a ocor-rênci a da doença pode ser ant..eci pada em função da época de 

semeadur-a. como const.a +�ado por- SPRENKEL et. ali i C 1979) . 



Em função do expost,o. a ut.i 1 i zação 
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de t.er mohi gr ogr amas: 

deve ser caut,el osa. Ainda assim, podem ser bons indicadores das 

épocas de maiores probabilidades de ocorrência das doE:..nças. 

A figura 10 represent.a os dados: de t..emperat,ura e umidade de 

Oliveros. Sant..a Fe, Argent..ina, plot..ados sobre os parâmet.ros ideais· 

para a es:porulação de B. bassiana. Por esses dados, observa-se que 

nessa região exi st..em condições favoráveis para a ocorrência de 

doenças nos meses de março e abri 1. o que concorda com as 

observações de DIEZ (1986). que de+Jerminou uma elevada prevalência 

da doença provocada por N.. rileyi • um ent,omopat.ógeno da mesma 

t�amilia de B .. bassiaria e com exigências de t..emperat.ur-a e umidade 

mui t,o semel hant,es. O ref'er ido .a.ut,or const.atou os primeiros casos 

da doença no mês de fevereiro elevando-se o número de casos no 

mês de abril, o que não ocorreu no mês de out..ubr·o, época na qual, 

embora possam ocor-rer condições favoráveis. não exist.e densidade 

suficient,e do hospedeiro para iniciar a doença. 

Na região de Tucumán Cf'ig. 11) o período f·avorável para a 

ocorr-ência de fungos com mesmas exigências t..érmicas e hídricas 

abrange o per-iodo de j.a.neiro a abri 1. Ent.ret.ant.o, é p6ssivel 

det,ec+Jar- a ocorr-ência de Hirsut.ella t.hompsonii durant,e novembro C 

SOSA GóMEZ e NASCA. 1983) e Ent.omophthora spp. sobr-e Plusiinae. a 

f" i nal de dezembro. Por out.. r o 1 ado• os i sol a dos 499 e 501 foram 

colet.ados durante um per-iodo de alt,a prevalência da doença. em 1..zma 

época muit,o favorável (março. abril) par-a Bº bassiana Ct,abela 1). 
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Nas regieíes de Campo Grande C:fig. 12) e Londrina C:fig. 13) 

também ocorrem períodos de elevada prevalência durante os meses 

que se localizam dentro dos limites do quadrado.Assim. na regi�o 

de Londrina podem ser encontradas lagartas a:fetadas por Na rileyi 

desde o :final de dezembro CMOSCARDI. F� ) ou mais :freqüentement.e a 

partir de janeiro. aument.ando a prevalência at.é :fevereiro 

CHOFFMANN et alii. 1979 e MOSCARDI & CORR�A-FERREIRA. 1982 ). Após 

estes meses. a tendência geral é a diminuição de casos da doença. 

provavelmente pela ausência de hospedeiros. 

Na mesma regi�o o nível de inóculo de Ba bassiana e M., 

anisopliae no solo aumenta a partir de Janeiro CSOSA G6MEZ e 

MOSCARDI. dados n�o ·pub.). 

MOSCARDI • F. (Centro Nacional de Pesquisa de Soja / EMBRAPA. 

Londrina ).Comunicação pessoal, 1980. 
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Fig 10 . Termohigrogr.ama represent,at..ivo das épocas com maiores 

possibilidades de ocorrência do �ungo ent..omopat..ogênico 

Beauveria spp. correspondent.e a, regi ão de 01 i ver os. Sant.a 

Fé . Argent,ina. 
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Fig 11 . Termohigrograma represent.at.ivo das épocas com maiores 

possi bi 1 idades de ocorrência do f'ungo ent.omopa t.ogêni co 

Beauveria spp. correspondent.e 1a região de Las Talit.as. 

Tucuman, Argentina. 
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Fig. 12 . Termohigrograma represent.at.ivo das épocas com maiores 

possibilidades de ocorrência do fungo en t.omop.a t.ogêni co 

Bea.uveria spp. correspondenl,e a região de Campo Grande, Ma+_.o 

Grosso do Sul. 
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Ffg. 13 . Termohigrograma represent,at,ivo das épocas com maiores 

possibilidades de ocorrência do :fungo ent,omopat,ogênico 

Beauveria spp. correspondent.earegião de Londrina. Paraná. 



6. CONCLUSÕES

1 - Os isolados 363. 467. 468. 499 600. 601. 617. 618. 620

pert.encem à espécie Be bassiana. enquant.o o isolado 619 pert.ence

espécie Be brongniartii. 

a - E possivel efet.uar- a car-ac�erizaç�o morfológica. bioquimica e 

:fisiol6gica com base nos caract.eres empregados. 

3 - A análise :fenét.ica agrupa os isolados de maior- semelhança, 

ficando definida sua si mi 1 i t, ude • pr-i nci pal ment.e pela sua 

dist.r-ibuiç�o geográfica. 

4 Par-a est.udos de conidiogênese as soluções sat.ur-adas de sais 

s�o mais apropriadas que as soluçaes de ácido sulfúrico. 
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5 - A t.emper· at,ur-a melhor par a desenvolvi ment.o e coni di ogênese de 

Beauveria spp. foi 26 °c. As t,emperat.ur-as subót.imas foram 22 e 30 

ºe, sendo, esta última ger-alment.e menos f'avorável. A t,emperatur-a 

de 34 °c foi limilant.e, tendo efeito fungistático. 

6 - A :faixa de umidade relatJiva limit.ant.e para a conidiogênese dos 

isolados 499 e 618 de Bº bassiana encont.r-a-se ent.re 75 e 80 ¾. A 

umidade relat.iva ótima para conidiogênese foi 100 ¾; com níveis 

decr-escent.es de umidade, a formação de conidios diminuiu. 

7 - A conidiogênese é função da umidade relat.iva, t.emper-atura. 

hospedeiro C qualidade nut.ricional, superf'icie), t.empo. ocorrência 

de cont.aminanles e isolados. 

8 - Em condições ideais, a coni di ogênese a tr· a vés do t.empo segue o 

modelo das curvas logíst.icas, com equações de parámet.ros diferentes 

segundo os isolados em est.udo. A conidiogênese, em condições 

subót.imas de umidade relat..iva CQO ¾) ajustou-se a uma f·unção linear 

para o isolado 499 e foi errática para o isolado 618. 

9 - Quando o hospedeiro u+Jilizado Do saccharalis e as condições 

de umidade relat.iva são ót.imas. a maior laxa de increment.o do 

número de conidios ocorre entre o 4° e o 7° dia. 

10 Para a elaboração de climogramas podem ser utilizados os 

valores limit.es de 17 a 30 ºe e 75 ¾ de UR. quando considerados 

rungos enlomopalogênicos com exigências semelhantes as de B. 

bassiana. 
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