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RESUMO
Desenvolvimento de sistemas de aquisição de Bacillus thuringiensis por
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) para estudos de patogenicidade
Bacillus thuringiensis (Bt) é uma bactéria entomopatogênica utilizada como
biopesticida contra insetos, principalmente Lepidoptera, Coleoptera e Diptera, e na produção
de organismos geneticamente modificados. Com a descoberta da capacidade de Bt se
movimentar sistemicamente em plantas, potencialmente atingindo insetos sugadores, surge
uma nova possibilidade para o controle de Diaphorina citri Kuwayama, que transmite
bactérias associadas ao Huanglongbing, uma séria doença da citricultura. O objetivo do
trabalho foi desenvolver sistemas de aquisição de Bt por D. citri, in vitro e in planta, para
estudos de patogenicidade. Uma estirpe de Bt transformada com o gene green fluorescent
protein (Btk-gfp), cultivada em meio NYSM, foi usada como marcador de aquisição pelo
inseto e movimentação nas plantas. Para o sistema de aquisição in vitro, selecionaram-se
dietas com base na sobrevivência e atividade alimentar de D. citri. Btk-gfp foi adicionada à
dieta selecionada, composta por uma solução de sacarose a 30% em água mineral com
corantes alimentícios (verde 0,1% e amarelo 0,4%). A dieta foi acondicionada em um sachê
formado por duas membranas de Parafilm®, sobre a parte inferior de uma placa de Petri de 40
mm de diâmetro (gaiola de alimentação). Dez insetos foram confinados em cada gaiola para
períodos de acesso à aquisição (PAA) de até 48 h, estabelecendo-se 10 gaiolas por tratamento;
como controle, utilizou-se a dieta sem Btk-gfp. Para testes de aquisição in planta, suspensões
de Btk-gfp foram inoculadas em ramos novos cortados e no solo, próximo à haste de seedlings
de laranja doce [Citrus sinensis (L.) Osbeck] e de murta [Murraya paniculata (L.) Jack], e em
diferentes concentrações, avaliando-se a movimentação da bactéria após um período de 48 h.
Posteriormente, adultos e ninfas de D. citri foram confinados nestas plantas para avaliar a
aquisição de Btk-gfp, usando-se plantas inoculadas apenas com água como controle. Para os
bioensaios de patogenicidade a D. citri, 21 estirpes de Bt foram testadas no sistema de
aquisição em ramos cortados de murta e 5 estirpes em ramos cortados de laranja para ninfas
de 3º. ínstar. In vitro, testaram-se 3 estirpes contra ninfas de 3º. ínstar e 9 contra adultos. Btgfp foi absorvido pelas raízes e ramos novos cortados de seedlings de laranja doce e de murta,
e translocado até as folhas, mostrando movimentação sistêmica. Esta estirpe foi adquirida por
adultos e ninfas de D. citri que se alimentaram nos ramos novos cortados, mantidos em
suspensão bacteriana. O sistema de alimentação in vitro permitiu a aquisição de Bt-gfp (pellet
ressuspendido na dieta de sacarose com corantes) por adultos de D. citri com apenas 12 h de
PAA, mas 30 h é um período ótimo para exposição do inseto ao sistema. Nenhuma das nove
estirpes testadas no sistema in vitro foi patogênica aos adultos de D. citri. Das 21 estirpes
testadas contra ninfas de 3º. ínstar em ramos novos de murta, cinco causaram mortalidade de
24 a 45%, em 5 dias. Essas cinco estirpes também foram testadas contra ninfas dem ramos de
citros cortados, causando mortalidade de 35 a 75% em 48 h.
Palavras-chave: Huanglongbing; Iinseto vetor; Psilídeo-asiático-dos-citros: Entomopatógeno;
Bt; Bioensaios; Dieta artificial
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ABSTRACT
Development of acquisition systems of Bacillus thuringiensis by Diaphorina citri
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) for pathogenicity studies
Bacillus thuringiensis (Bt) is an entomopathogenic bacterium widely used as a
biopesticide against insect pests, mainly Coleoptera, Lepidoptera and Diptera, or for
engineering genetically-modified plants. The recent finding that Bt is able to move
systemically within plants, potentially targeting piercing-sucking insects, suggests that the
bacterium may be effective for microbial control of Diaphorina citri Kuwayama, the vector of
Huanglongbing-associated bacteria, a serious citrus disease. The goal of this research was to
develop in vitro and in planta acquisition systems of Bt by D. citri for pathogenicity assays. A
transformed Bt strain with the green fluorescent protein gene (Btk-gfp), grown in NYSM
medium, was used as a marker to demonstrate bacterial acquisition by the insect and
movement within the plants. Artificial diets were selected for the in vitro acquisition system
based on insect survival and feeding activity. Btk-gfp was added to the selected diet, a 30%
sucrose solution in mineral water with green (0.1%) and yellow (0.4%) food coloring. The
diet was placed inside a Parafilm® membrane sachet, covering the opening of the lower half
of a 40-mm diameter culture plate, and forming the feeding cage. Ten D. citri adults or
nymphs were introduced in each cage and allowed acquisition access periods (AAP) of up to
48 h on the diet; as a control, a diet without Btk-gfp was used. For testing the in planta
acquisition system, Btk-gfp suspensions were inoculated in young stem cuttings or in the soil,
near the stem of Citrus sinensis (L.) Osbeck and Murraya paniculata (L.) Jack seedlings, as
well as in different concentrations, and bacterial movement was assessed after 48 h; plants
inoculated with water were used as controls. D. citri adults and nymphs were confined on
inoculated plants to verify Btk-gfp acquisition. In pathogenicity assays, 21 Bt strains were
tested against 3rd instars of D. citri using the acquisition system with stem cuttings of M.
paniculata and 5 strains were tested using citrus stem cuttings. The in vitro acquisition system
was used to test pathogenicity of 3 and 9 Bt strains against 3rd-instar nymphs and adults,
respectively. Bt-gfp absorbed by roots or young stem cuttings of inoculated C. sinensis and M.
paniculata was detected in the leaves, showing systemic movement. Bt-gfp was isolated from
groups of nymphs and adults that were fed on inoculated stem cuttings or on artificial diets
with bacterial suspension, showing that both in planta and in vitro acquisition take place. D.
citri adults can acquire Bt-gfp within 12 h of AAP to the artificial diet with bacterium
inoculum, but 30 h is the optimum AAP. None of the nine Bt strains assayed in vitro were
pathogenic to D. citri adults. Of 21 strains tested for pathogenicity against nymphs using
inoculated stem cuttings of M. paniculata, five caused mortality rates varying from 24 to 45%
mortality within 5 days. These five Bt strains were also tested against D. citri nymphs using
young stem cuttings of C. sinensis, causing mortality rates of 35 to 75% within 48 h.
Keywords: Huanglongbing; Insect vector; Asian citrus psyllid; Entomopathogen; Bt;
Bioassays; Artificial diet
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1 INTRODUÇÃO

Dentre as doenças que ocorrem nos citros, o Huanglongbing (HLB) é uma das mais
destrutivas. O primeiro relato científico sobre o HLB foi registrado em 1919, que descreveu
na China a doença do ramo amarelo („yellow shoot‟) dos citros (BOVÉ, 2006). A partir deste,
a doença foi descrita em muitos outros países dos continentes Asiático e Africano, na Oceania
e, mais recentemente, no início do século 21, no continente Americano, inclusive nos dois
principais centros produtores de citros, Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Flórida)
(GOTTWALD, 2010). Em um levantamento feito em 2011 pelo Fundo de Defesa da
Citricultura, o HLB atingiu 3,8% das plantas e 53,3% dos talhões do Estado de São Paulo
(FUNDECITRUS, 2011).
HLB é uma doença associada a bactérias restritas ao floema pertencentes ao gênero
“Candidatus Liberibacter”. Três espécies são descritas, incluindo “Candidatus Liberibacter
asiaticus”, “Candidatus Liberibacter africanus” e “Candidatus Liberibacter americanus”
(BOVÉ, 2006; TEIXEIRA et al., 2005). A transmissão destes microrganismos se dá por meio
de um inseto sugador, o psilídeo Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae), ao se
alimentar da seiva contida nos vasos do floema das plantas (BOVÉ, 2006). Embora relatado
no Brasil há várias décadas, apresença do psilídeo D. citri nos pomares de citros tem gerado
grande preocupação somente nos últimos anos, a partir da detecção das bactérias “Candidatus
L. americanus” e “Candidatus L. asiaticus”nas principais regiões citrícolas do Estado de São
Paulo em 2004 (COLLETA-FILHO et al., 2004; TEIXEIRA et al., 2005).
Uma das principais formas de se manejar a doença é mediante o controle do vetor,
principalmente por meio da aplicação de inseticidas, além do manejo cultural e uso de agentes
de controle biológico (FUNDECITRUS, 2011). A principal forma de controle biológico de D.
citri nos países afetados pelo HLB tem sido a utilização do parasitoide Tamarixia radiata
(Waterson) (Hymenoptera: Eulophidae) em programas de controle biológico clássico
(TORRES et al., 2006). Testes com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana
mostraram resultados promissores para o controle microbiano de D. citri (PADULLA;
ALVES, 2009). Entretanto, o controle desse inseto vetor tem sido feito quase que
exclusivamente de forma química no Estado de São Paulo, envolvendo aplicações freqüentes
de inseticidas em grandes áreas.
O uso constante e de maneira indiscriminada de agroquímicos, impossibilita a
implementação de um programa de manejo integrado, principalmente devido a casos de
resistência de pragas a agroquímicos, além do impacto sobre os agentes de controle biológico
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(GEORGHIOU, 1983; CROFT, 1990). Portanto, torna-se imperativo o desenvolvimento de
métodos alternativos de controle de D. citri para reduzir o uso sistemático de inseticidas em
pomares de laranja, principalmente por meio de agentes de controle biológico.
De modo geral, o controle microbiano tem sido pouco explorado como alternativa para
o manejo de D. citri, devido ao número reduzido de estudos a respeito da ação de
entomopatógenos sobre este inseto. O produto microbiano mais conhecido para controle de
insetos é produzido com Bacillus thuringiensis (SILVA; FAY, 2004), sendo responsável por
90-95% do mercado de bioinseticidas no mundo (VALADARES-INGLIS et al., 1998). Os
bioinseticidas formulados a partir de B. thuringiensis são mais comumente usados no combate
a insetos da ordem Lepidoptera, porém, também têm sido utilizados para outras ordens, tais
como Diptera e Coleoptera (MONNERAT; BRAVO, 2000).
B. thuringiensis é uma bactéria, aeróbica, gram-positiva, da família Bacillaceae, que se
caracteriza pela produção de inclusões protéicas cristalinas (proteínas Cry) durante a fase de
crescimento, quando inicia a esporulação. Esta observação levou ao desenvolvimento de
bioinseticidas e de plantas transgênicas baseados em B. thuringiensis como forma de controle
microbiano. O modo de ação das proteínas Cry tem sido extensivamente estudado. Após a
ingestão de cristais e esporos da bactéria, ocorre a solubilização dessas proteínas no suco
digestivo do inseto, geralmente em pH alcalino (FCHERLES, 2000). Em seguida, ocorre a
ativação proteolítica da protoxina, principalmente por serino-proteinases (FEDERICI, 1990).
Finalmente, a proteína ativa se liga a receptores de membrana específicos, causando a
permeabilização da membrana e, consequentemente, a perda do suco digestivo, paralisia e
morte do inseto por inanição e septicemia (RABINOVITCH et al., 2000; MONNERAT;
BRAVO, 2000).
Monnerat et al. (2009), ao realizarem inoculações de estirpes de B. thuringiensis em
plântulas de algodão e couve, observaram um comportamento sistêmico da bactéria e
detectaram mortalidade de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) que se alimentaram destas
plantas.Na tentativa de se ampliar o espectro de ação de B. thuringiensis para outras ordens de
insetos, Melatti et al. (2010) descobriram que algumas estirpes de B. thuringiensis causam
mortalidade no pulgão do algodoeiro Aphis gossipii Glover quando inoculadas em folhas
cortadas de algodão.
A descoberta de que algumas estirpes de B. thuringiensis são patogênicas a afídeos e
podem se movimentar sistemicamente em plantas abriu caminho para uma nova abordagem
de controle microbiano com B. thuringiensis, enfocando outros insetos fitófagos sugadores
que se alimentam no sistema vascular de plantas. A presente pesquisa representa um primeiro
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passo para se investigar o potencial de B. thuringiensis como agente de controle microbiano
de D. citri, tendo como principal objetivo estabelecer métodos de aquisição oral da bactéria
pelo inseto com a utilização de sistemas de alimentação in vitro e in planta, para estudos de
patogenicidade. Objetivou-se, também, realizar uma avaliação inicial de estirpes de B.
thuringiensis quanto à patogenicidade a ninfas e adultos de D. citri, utilizando-se os métodos
de aquisição bacteriana desenvolvidos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A Citricultura e o Huanglongbing (HLB)

A citricultura é uma das atividades agrícolas de maior relevância no mundo, ocupando uma
posição de destaque na economia brasileira, seja pela comercialização de frutos “in natura”, ou pela
exportação de sucos concentrados. De acordo com a Associação Brasileira dos Exportadores de Citros
(2009), o Brasil é responsável por 27% da produção mundial de laranja e 53% do total de suco de
laranja consumido no mundo, um dos mais importantes itens de exportação do país. O Estado de São
Paulo responde por três quartos da produção e da área dedicada à citricultura no país (NEVES, 2003),
sendo a principal zona de exportação de suco de laranja concentrado do mundo (ESCOBAR et al.,
1999).
A cultura dos citros é uma das que apresenta maior número de pragas, dentre estas, o psilídeo
dos citros que se tornou importante a partir de 2004 no Brasil como vetor do agente causal do
Huanglongbing (COLLETA-FILHO et al., 2004).
Huanglongbing (HLB) é uma das doenças mais severas que ocorre em plantas cítricas em
diferentes regiões no mundo como África, Ásia e América. É causada por uma bactéria não cultivável,
limitada ao floema, do gênero „Candidatus Liberibacter‟ e pode ser transmitida por dois diferentes
insetos vetores Diaphorina citri Kuyawama e Tryoza erytreae (del Guercio) (Hemiptera: Psyllidae).
Outras formas de transmissão também ocorrem, como enxertia ou por meio de Cuscuta spp. Plantas
infectadas apresentam sintoma de mosqueado típico nas folhas, ramos amarelados, folhas com
manchas que aparentam deficiência de zinco e frutos diminutos e deformados. Acredita-se que esta
seja uma das mais graves doenças causadas por um fitopatógeno transmitido por um inseto em citros,
justamente por tão pouco conhecimento sobre sua dinâmica, epidemiologia e até características
moleculares da bactéria (HALBERT; NUNEZ, 2004).
Tryoza erytreae (del Guercio) é o vetor de „Ca. L. africanus‟ na África e apresenta
intolerância à temperaturas mais elevadas e baixas altitudes; enquanto Diaphorina citri Kuwayama foi
identificado como vetor de „Ca. L. americanus‟ e „Ca. L. asiaticus‟. Este inseto está presente em
ambos os continentes e mostra-se mais tolerante a temperaturas mais elevadas e a baixas altitudes
(AUBERT, 1987; TSAI; LIU, 2000).
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2.2 Inseto vetor de Huanglongbing, Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae)

A espécie D. citri é referida no Brasil desde a década de 40 (COSTA LIMA, 1942).
Originária, provavelmente, da Ásia, atualmente tem ampla distribuição geográfica nos
continentes asiático (BOVÉ, 2006) e americano (HALBERT; NUNEZ, 2004). Por ser um
inseto sugador, ocorrendo em ramos novos de plantas da família Rutaceae, especialmente nas
do gênero Citrus, tem causado danos diretos quando ocorre em altas infestações, notadamente
na fase ninfal.
Segundo Nava et al. (2007), os adultos atingem maturidade sexual por volta de 10 dias
após a imersão. As fêmeas podem colocar até 800 ovos, a maioria logo após o início do
período de oviposição. Os ovos possuem coloração amarela e formato alongado. Nava et al.
(2007) ainda relataram que a duração média da geração (ovo-adulto) foi de 44,42 dias e a
duração média do estágio ninfal de 14,93 dias, e forneceram dados para criação do biótipo
brasileiro do inseto em laboratório, com a planta hospedeira de sua maior aceitação, Murraya
paniculata (L.) Jack (Murta-de-cheiro), em condições de 25°C, 70% UR e 14 h de fotofase
(NAVA et al., 2007). A cópula varia de 18 a 50 minutos e após o período de pré-oviposição as
fêmeas colocam seus ovos em gemas foliares novas, brotações e axilas das folhas (HUANG et
al., 1999). As ninfas são de cor amarelo palha, pequenas, achatadas dorso-ventralmente e
apresentam cinco instares; permanecem grande parte do tempo agregadas umas às outras e se
alimentam nas partes mais jovens da planta, como folhas novas, parte terminal do pecíolo,
entre a gema axilar e em brotações (TSAI; LIU, 2000).
Os danos diretos de insetos da superfamília Psylloidea são atribuídos à injeção de
saliva tóxica que pode causar anormalidades no crescimento de partes da planta atacada
(HODKINSON, 1974). A retirada da seiva elaborada das plantas hospedeiras pelas ninfas
resulta em deformação de folhas, e favorecimento de desenvolvimento de fumagina em folhas
e frutos devido à presença de honeydew (AUBERT, 1987). A seca de brotações pode ser
causada pelas altas infestações de D. citri, associada à presença de cera com aspecto de
flocos, produzida pelas ninfas (BERGAMANN et al., 1994). Em condições de altas
populações, pode haver abscisão de folhas e mesmo de todo o ramo infestado (HOY;
NGUYEN, 2001). Além disso, deformações foliares irreversíveis foram notadas após a
alimentação de uma única ninfa por menos de um dia (MICHAUD, 2004). Apesar de ter certa
importância pelo dano direto, é como vetor de fitopatógenos associados ao HLB, que o
psilídeo D. citri passou a ser considerado como o principal inseto-praga em citros no Brasil.
Dois patógenos foram recentemente constatados no Brasil, em 2004, o asiático “Candidatus
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Liberibacter asiaticus” (COLETTA-FILHO et al., 2004) e o americano “Candidatus
Liberibacter americanus” (TEIXEIRA et al., 2005). Tanto o patógeno associado ao HLB
asiático (CAPOOR et al., 1974; AUBERT, 1987) quanto o patógeno do HLB americano
(YAMAMOTO et al., 2006) foram transmitidos experimentalmente por D. citri de citros para
citros.
As características da transmissão destes patógenos por D. citri ainda estão sendo
estudadas, mas este inseto se mostrou um vetor muito eficiente de „Ca. L. asiaticus‟ na Ásia.
Grupos de 5 psilídeos adultos foram capazes de transmitir o patógeno para 45 das 50 plantas
testadas após um período de acesso à aquisição de apenas 15 minutos (CARPOOR et al.,
1974). Foi observado um período de latência do patógeno asiático no inseto vetor de 8 a 12
dias após o acesso à aquisição (RAPUSSI et al., 2011). Porém, os insetos se mantiveram
infectivos por toda vida. Assim, os resultados obtidos por Capoor et al. (1974) sugerem que a
relação deste patógeno com o vetor possa ser do tipo circulativa e propagativa.

2.3 O controle do vetor no manejo da doença

O manejo do HLB envolve muitos aspectos do manejo integrado de pragas
(HALBERT; NUNEZ, 2004). O manejo realizado no Brasil é semelhante ao que tem sido
realizado para a clorose variegada dos citros (CVC) e é baseado em três medidas
fundamentais: uso de mudas sadias, arranquio de árvores contaminadas de qualquer idade e
severidade de sintomas e controle dos vetores por meio do monitoramento e aplicação de
inseticidas (FUNDECITRUS, 2011). Segundo Nakano et al. (1999), o controle químico
empregado para D. citri baseia-se na utilização de organofosforados, piretróides, carbamatos e
neonicotinóides. Atualmente existe uma grande preocupação com relação à evolução da
resistência de D. citri a inseticidas, principalmente aos produtos do grupo dos neonicotinóides
e piretróides amplamente utilizados para o controle de diversas pragas na citricultura
brasileira.
Os parasitoides Tamarixia radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae) e
Diaphorencyrtus aligarhensis (Shaffee, Alam e Agarwal) têm sido utilizados em programas
de controle biológico clássico, reduzindo de forma significativa a população de D. citri em
diferentes regiões do mundo, e devido à sua eficiência, se destacam como estratégia a ser
adicionada às medidas de manejo complementares dessa praga (SKELLEY; HOY, 2004)
Alguns predadores também são considerados importantes agentes de controle de D.
citri. As joaninhas Harmonia axyridis (Pallas), Olla v-nigrum (Mulsant), Cycloneda
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sanguinea (Linnaeus) e Exochomus cildreni Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) foram
consideradas os principais predadores na Flórida (MICHAUD, 2004), enquanto Chrysopa
boninensis Okamoto (Neuroptera: Chrisopidae) e Menochilus sexmaculatus (Fabricius)
(Coleoptera: Coccinellidae) são importantes em Taiwan (CHIEN; CHU, 1996).
Fungos entomopatogênicos têm sido estudados para o controle microbiano de D. citri.
Aubert (1987) relatou que os fungos Cladosporium sp. Nr. Oxysporum Berk & M. A Curtis e
Capnodium citri Mont. podem ser o mais importante fator de mortalidade de D. citri. A
mortalidade das ninfas na presença dos fungos foi de 60-70% quando a umidade relativa foi
superior a 87,9%. Padulla e Alves (2009) constataram 72% de mortalidade em ninfas de
segundo a quarto instares de D. citri com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana após
7 dias da inoculação, apesar de este não completar seu ciclo no corpo do hospedeiro.

2.4 Bacillus thuringiensis (Bt)

Bacillus thuringiensis (Bt) (Figura 1) é uma bactéria da família Bacillaceae que se
caracteriza pela produção de inclusões protéicas cristalinas, com atividade entomopatogênica
no momento de sua esporulação durante a fase estacionária do ciclo de crescimento (BRAVO
et al., 1998). Esses cristais são compostos por proteínas denominadas δ-endotoxinas ou
proteínas Cry (MONNERAT; BRAVO, 2000).
É uma bactéria de ocorrência ubíqua (KRYWUNCZYK; FAST, 1980), sendo
encontrada em todas as partes do mundo, em vários substratos como solo, água, superfície de
plantas, insetos mortos, teias de aranha, grãos armazenados (BRAVO et al., 1998) e, mais
recentemente, encontrada na forma endofítica (MONNERAT et al., 2009). À semelhança de
outras bactérias, esta espécie pode manter-se em latência na forma de endósporos sob
condições adversas. Estima-se que existam mais de 50.000 estirpes de Bacillus spp. em
coleções espalhadas pelo mundo (MONNERAT et al., 2001).
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Figura 1 - Microscopia de contraste de fase de Bacillus thuringiensis (aumento de 1000 vezes). Formação de
esporos (e) e cristais (c) a partir de células vegetativas. Fonte: http://www.dmu.dk/en/ (A).
Microscopia de varredura de B. thuringiensis mostrando esporos (e), cristais (c) e células vegetativas
(cv), aumento de 23.440 vezes. Foto de Juliana Balbinotte (B)

O primeiro isolamento de B. thuringiensis foi realizado a partir de larvas mortas de
bicho da seda (Bombyx mori Linnaeus) e descrito em 1901 pelo biólogo japonês Shigetane
Ishiwata. Sua nomenclatura atual data de 1911, quando Emrst Berliner isolou um bacilo a
partir de larvas mortas da traça da farinha (Anagasta kuehniella Zeller) e o nomeou de
Bacillus thuringiensis em homenagem à província de Thuringia (Alemanha), onde o primeiro
inseto infectado foi encontrado. A bactéria B. thuringiensis pode ser sistematicamente
classificada como: Classe: Firmibacteria; Ordem: Eubacteriales; Família: Bacillaceae;
Gênero: Bacillus; Espécie: B. thuringiensis.
Em 1902, B. thuringiensis (Bt) despontou como uma alternativa viável para o controle
de insetos na agricultura. Contudo, somente 18 anos depois, na França, registrou-se o
aparecimento da primeira formulação à base dessa bactéria, a Sporeína (WEISER, 1986). Sua
utilização expandiu-se para vários países da Europa e EUA com o aparecimento de vários
inseticidas biológicos à base de Bt.
Recentemente, novas tecnologias aplicadas à transformação genética de plantas
passaram a usar genes que codificam as proteínas entomopatogênicas de Bt para conferir
resistência a pragas. Os primeiros registros de plantas transgênicas que expressavam toxinas
de Bt contemplam plantas de tabaco e tomate (UNITED STATES ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY - USEPA, 1999). A pesquisa e inovação aplicadas em novas
tecnologias são o foco de diversas instituições de pesquisa em todo o mundo e demonstra a
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importância dessa bactéria no controle biológico de pragas agrícolas e vetores que causam
doenças de importância na saúde pública.

2.4.1 Toxinas produzidas por Bacillus thuringiensis
Segundo Hansen e Salamitou (2000) o Bt pode produzir, além das proteínas Cry,
várias outras proteínas com atividade inseticida tais como: α-exotoxina; β-exotoxina,
hemolisinas, enterotoxinas, quitinases e fosfolipases. É importante comentar que a ação
sinérgica dos esporos produzidos pelas proteínas também pode contribuir para a
patogenicidade apresentada pelos cristais (JOHNSON; McGAUGEY, 1996).
2.4.2 α-exotoxina
A α-exotoxina, também conhecida como fosfolipase C, lectinase ou fosfatidilcolina
fosfohidrolase, é uma enzima que possui atividade citolítica ao atuar sobre os fosfolipídeos
que formam as membranas celulares de diversos tipos celulares (FAUST; BULLA JR., 1982).
Esta toxina é termolábil, solúvel em água e altamente tóxica a alguns insetos quando
administrada via oral ou intra-hemocélica. A toxina, também, pode apresentar toxicidade a
ratos e outros vertebrados, causando degeneração e lise de hemácias (KRIEG, 1971;
HANSEN; SALAMITOU, 2000). O gene correspondente a essa exotoxina já foi clonado e
sequenciado (MONNERAT; PRAÇA, 2006; LECHNER et al., 1989).
2.4.3 β-exotoxina
As β-exotoxinas ou thuringiensinas são toxinas termoestáveis produzidas durante a
fase vegetativa do Bt. Existem dois tipos de β-exotoxinas e sua diferença de classificação em
Tipo I e Tipo II é devido a diferenças de especificidade e toxicidade. A toxina Tipo I é um
análogo do ATP, sendo composta de adenina, ribose, glicose e ácido fosfoalárico, apresentado
massa molecular de 701 kDa (FARKAS et al., 1969). Esta toxina atua inibindo a ação da
RNA polimerase, através da competição pelo ATP, sendo altamente tóxica para várias ordens
de insetos, ácaros, nematóides e também vertebrados, com efeitos teratogênicos e
mutagênicos (HANSEN; SALAMITOU, 2000). A β-exotoxina do Tipo II é um análogo do
UTP e apresenta toxicidade superior à do Tipo I, principalmente para coleópteros
(LEVINSON et al., 1990). Os genes responsáveis pela síntese de β-exotoxinas estão
localizados em plasmídeos extracromossomais (LEVINSON et al., 1990).
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2.4.4 Vip3A
As proteínas “Vip” (vegetative insecticidal proteins) são proteínas produzidas e
secretadas por algumas estirpes de Bt durante sua fase vegetativa e de esporulação. Essas
proteínas são produzidas em etapas iniciais do processo de crescimento das bactérias em
cultura, antecipando assim, sua obtenção. Essa foi uma descoberta importante, pois,
atualmente, não só se aproveita a mistura de esporos e cristais obtidos após o cultivo de Bt,
como também é possível utilizar o seu sobrenadante (MONNERAT; BRAVO, 2000).
O gene vip3A codifica uma proteína de aproximadamente 88 kDa, que tem
apresentado atividade contra diversos insetos da ordem Lepidoptera, tais como Agrotis ipsilon
Hüfnagel, S. frugiperda, Spodoptera exigua Hübner e Helicoverpa zea (Boddie) (YU et al.,
1997) Além disso, essas proteínas demonstram ação sobre um espectro maior de espécies de
insetos-praga quando comparadas a muitas proteínas Cry, mas principalmente contra larvas de
lepidópteros (LOGUERCIO et al., 2002).
2.4.5 δ-endotoxinas
As δ-endotoxinas são também denominadas como proteínas Cry e Cyt. Essas
proteínas apresentam individualmente um espectro de ação, normalmente, restrito a uma
ordem em particular (DE MAAGD et al., 2001).
As proteínas Cry são inclusões paraesporais de Bt que exibem efeito tóxico a um
organismo alvo ou possuem uma sequência bastante similar de uma proteína Cry conhecida,
mas sem efeito tóxico conhecido. Por outro lado, as proteínas Cyt são inclusões protéicas
paraesporais de Bt que exibem atividade citolítica ou possui uma sequência similar a uma
proteína Cyt conhecida. O processo de formação do cristal está ligado à esporulação, em que
essa estrutura é formada a partir do segundo estágio de esporulação e é liberado no momento
em que as células são lisadas (MONNERAT; BRAVO, 2000).
A maioria das estirpes de Bt pode sintetizar mais de um tipo de cristal. Os cristais
podem ser formados por diferentes proteínas Cry, podendo haver casos em que cinco toxinas
são encontradas. A massa molecular dessas toxinas pode variar entre 14 e 142 kDa.
Dependendo da composição da protoxina, o cristal pode ser bipiramidal, cubóide, rombóide,
ovóide, esférico, retangular ou, ainda, sem forma definida (SCHNEPF et al., 1998). Essa
habilidade de cristalização das protoxinas pode diminuir sua suscetibilidade à degradação por
proteases do hospedeiro.
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2.4.6 Modo de ação das proteínas Cry
A partir do momento em que o inseto ingere o alimento infestado de cristais e esporos
de B. thuringiensis alguns sintomas se manifestam, tais como: perda do apetite, paralisia do
intestino, vômito, diarréia, paralisia total e morte (ARONSON et al., 1986). As larvas
infectadas por B. thuringiensis perdem sua agilidade e o tegumento adquire tonalidade de cor
marrom-escura. Após a morte, a larva apresenta cor negra, característica das infecções
provocadas por este micro-organismo (HABIB; ANDRADE, 1998).
Esse mecanismo de ação das proteínas Cry é um processo que pode ser dividido em 4
etapas, a saber (Figura 2): Fase I (solubilização e processamento das toxinas); Fase II (união
ao receptor); Fase III (inserção na membrana, agregação e formação do poro); e Fase IV
(citólise).
Na Fase I os cristais produzidos por B. thuringiensis, ao serem ingeridos por larvas de
insetos suscetíveis, são solubilizados em pH alcalino do intestino médio das lagartas
(KNOWLES, 1994). Ao serem ativadas por proteases intestinais, as protoxinas perdem a
extremidade C-terminal, restando-lhes a porção N-terminal como parte ativa tóxica
(MONNERAT; BRAVO, 2000; RABINOVITCH et al., 2000).
Na Fase II, as protoxinas ligam-se a receptores específicos localizados nas
microvilosidades apicais das membranas das células colunares do intestino dos insetos.
(HOFFMANN et al., 1998; BRAVO et al., 1992; HÖFTE; WHITELEY, 1989;
RAVOAHANGIMALALA et al., 1993). Segundo Monnerat e Bravo (2000) esta fase
incentivou a pesquisa ao entendimento desse processo, pois é uma etapa determinante na
especificidade das toxinas Cry.
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Ingestão de esporos e cristais.

Solubilização dos cristais em pH alcalino. A
toxina se une a receptores do intestino. A larva
deixa de se alimentar e perde a mobilidade
O intestino se rompe e os esporos penetram no
corpo do inseto
A larva morre de septicemia e os esporos
germinam no corpo do inseto

Figura 2 - Modo de ação de Bacillus thuringiensis no intestino médio de larva de Lepidoptera (Soares et al.,
2004)

A última Fase (IV) é caracterizada pela morte de células epiteliais por inativação do
sistema que mantém o gradiente de pH e por citólise osmótica (CHARLES; DE BARJAC,
1983; KNOWLES; ELLAR, 1987). Uma vez que as células colunares e caliciformes são
destruídas, os esporos de B. thuringiensis têm acesso à hemolinfa (DU; NICKERSON, 1996),
meio no qual germinam. Tais eventos conduzem à lise das células epiteliais do intestino dos
insetos e, finalmente, à morte por inanição e septicemia (DAI; GILL, 1993; MONNERAT;
BRAVO, 2000).

2.5 A utilização de B. thuringiensis na agricultura

O início da prática comercial de Agentes Microbianos foi marcado pelo
desenvolvimento da bactéria Bacillus thuringiensis como bioinseticida. Desde então o
mercado para B. thuringiensis cresceu gradativamente até ocupar a posição de líder dos
produtos utilizados no Controle Microbiano. Nos anos 90, maior conhecimento sobre essa
bactéria permitiu avanços científicos principalmente com modificações genéticas das plantas,
e incorporação de toxinas em bactérias endofíticas (NARDO; CAPALBO, 1998).
No Brasil utilizam-se produtos à base de B. thuringiensis para o controle de cerca de
30 pragas de importância agrícola, porém, a área total em que esses produtos são aplicados é
apenas a terça parte da área aplicada no México e semelhante à área aplicada de Cuba, ou
seja, cerca de 150.000 hectares. Na China, em cerca de um milhão de hectares são aplicados
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produtos à base de Bt. No Egito desde 1990 estes bioinseticidas foram utilizados,
principalmente no controle de pragas do algodão (POLANCZYK; ALVES, 2003). No Brasil,
existem apenas nove formulações comerciais à base de Bt que possuem registro no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Desde o primeiro produto lançado na França em 1938, mais de 100 produtos foram
lançados no mercado e, atualmente, constituem cerca de 90% do faturamento com
bioinseticidas no mundo (GLARE; O‟CALLAGHAM, 2000). O continente americano é
responsável por 50% do mercado de bioinseticidas que, segundo Nester et al. (2002)
representa 100 milhões de dólares em vendas anuais. Hansen e Salamitou (2000) estimaram
que a aplicação mundial anual de bioinseticidas de Bt é de aproximadamente 13.000
toneladas.
Segundo Céron (2004), atualmente existem mais de 60 formulações comerciais de
bioinseticidas de Bt no mercado mundial. O produto comercial com maior utilização é o Dipel
(Bt kurstaki HD-1). Este produto é inócuo para ácaros, coleópteros, dípteros e hemípteros e
possui atividade tóxica diferenciada para 170 lepidópteros-praga (BEEGLE; YAMAMOTO,
1992; GLARE; O‟CALLAGHAM, 2000; POLANCZYK, 2004).
Na América do Norte, produtos à base de Bt são muito utilizados para o controle de
pragas florestais, destacando-se a Lymantria dispar. O sucesso da aplicação de kurstaki para o
controle de L. dispar culminou com a erradicação da praga na área aplicada. Na Austrália,
produtos formulados com Bt são utilizados para controle de pragas em diversas culturas, com
destaque para o algodão, fumo e algumas espécies de plantas frutíferas (GLARE;
O‟CALLAGHAM, 2000; VAN FRANKENHUYZEN, 2000).
Apesar dos produtos à base de Bt corresponderem a menos de 1% do mercado
mundial de inseticidas, não se descarta a importância de estudos sobre o impacto ambiental
deste entomopatógeno, visando mostrar a capacidade de substituir ou interagir com os
inseticidas convencionais, minimizando os riscos ambientais (GLARE; O‟CALLAGHAM,
2000). Sendo utilizado por mais de 60 anos, casos de Bt tóxico para mamíferos são raros. O
mesmo pode ser observado para os inimigos naturais (parasitoides, patógenos e predadores),
que raramente são afetados. Além disso, existem relatos de interação positiva entre esses
entomopatógenos (POLANCZYK; ALVES, 2003).
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2.6 O uso de Bt na engenharia genética

O progresso atual da engenharia genética e da biotecnologia tem permitido
alternativas concretas como a possibilidade de obtenção e uso de plantas geneticamente
modificadas que contém genes codificadores das δ–endotoxinas de Bt (VAN RIE, 2000). A
partir da metade da década de 80, foram obtidas as primeiras plantas transgênicas com a
incorporação dos genes codificadores das proteínas tóxicas de Bt na cultura do fumo e em
tomate (DIAS, 1992). Desde então, vários genes Cry têm sido introduzidos em diversas
espécies de plantas como algodão, arroz, milho, batata, soja, canola e outras (AZEVEDO,
1998).
Novas técnicas de biologia molecular, como construção e expressão de genes parcial
ou totalmente sintéticos, obtiveram níveis mais altos de expressão (AZEVEDO, 1998). Os
níveis e localização da expressão dos genes de Bt na planta transformada podem ser
regulados, permitindo a presença contínua da toxina em toda a planta ou somente nas partes
relevantes, dependendo dos hábitos de ataque das pragas. Com essa regulação, poderiam ser
resolvidos inúmeros problemas de resistência às toxinas e do acesso das pragas a elas
(POLANCZYK, 2004).
Para a prevenção do surgimento de resistência em insetos em culturas transgênicas,
Pereira et al., (1998) sugere a adoção de algumas medidas: a expressão da toxina pode ser
dirigida para tecidos-alvo ou para determinada fase de desenvolvimento da planta (controle
temporal); na lavoura devem ser mantidas áreas cultivadas com plantas não transformadas,
que serve de refúgio para insetos não resistentes.

2.7 O uso de Bt como endofítico

Microrganismos que habitam o interior das plantas durante pelo menos um período do
ciclo de suas vidas podem ser chamados endofíticos (AZEVEDO, 1998). Eles podem ser
encontrados em órgãos e tecidos vegetais como folhas, ramos e raízes. Esta comunidade é
composta principalmente por fungos e bactérias que não causam prejuízos ao hospedeiro, mas
podem desempenhar papel relevante para a sanidade vegetal, além de agir no controle de
insetos e proteção contra herbívoros (PEIXOTO NETO et al., 2000).
Na agricultura, as bactérias endofíticas têm alcançado grande importância na procura
de uma nova forma de controle biológico. Os principais gêneros de bactérias endofíticas
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observados são: Bacillus, Pseudomonas, Clavibacter, Micrococcus e Erwinia. Sete isolados
desses micro-organismos mostraram-se efetivas contra Xanthomonas campestris pv.
campestris, bactéria que causa a podridão negra em brássicas (AZEVEDO et al., 2000).
A partir de bactérias endofíticas, novas formas de controle biológico vêm sendo
desenvolvidas com o auxílio da engenharia genética. Como exemplo, deve-se mencionar a
transformação da bactéria Leifsonia xyli subsp. xyli com o gene cry1Ac de B. thuringiensis
Berliner que codifica uma proteína tóxica a alguns insetos da ordem Lepidoptera (TESTER,
1992). Outro exemplo é a transformação de uma linhagem de Bradyrhizobium com este gene
de Bt. A bactéria geneticamente modificada foi introduzida em raízes de Cajanus cajan
resultando na proteção do hospedeiro contra larvas de Rivelia angulata (SOBRAL, 2003).
Também foram realizados experimentos com a δ–endotoxina de B. thuringiensis e com o gene
chiA (quitinases) de Serratia marcescens, que foram introduzidos em Pseudomonas
fluorescens (epifítica) e Herbaspirillun seropedicae (endofítico), proporcionando controle
efetivo da broca da cana-de-açúcar (Eldana sacharina) (SOBRAL, 2003).
Em 2003, Monnerat et al. (2003) observaram que as plantas de algodão de um campo
experimental que nunca tinham sido tratadas com Bt não apresentavam ocorrência natural de
lepidópteros. Larvas de S. frugiperda colocadas sobre folhas de algodão provenientes da
mesma plantação tiveram seu desenvolvimento alterado e morreram cinco dias após o início
do bioensaio. Este foi o primeiro relato de isolamento de Bt a partir de tecido de plantas e
abriu novos horizontes para o entendimento da ecologia e evolução de B. thuringiensis e seu
uso para o controle de insetos.
Inoculações feitas em plântulas de algodão e couve pelo mesmo grupo de
pesquisadores (MONNERAT et al., 2009) permitiram o reisolamento de uma estirpe de Bt
marcada com um gene de fluorescência (gfp) por até 8 semanas após a inoculação. Ao realizar
o isolamento do mesêntero de larvas S. frugiperda e de Plutella xylostella (Linneaus)
alimentadas com estas plântulas inoculadas, a estirpe de Bt marcada foi novamente
encontrada. Além disso, esta estirpe de Bt causou a mortalidade nas larvas testadas. Melatti et
al. (2010) relataram mortalidade de até 76% do pulgão do algodoeiro, Aphis gossipii Glover,
quando alimentados com plantas inoculadas com estirpes de Bt.
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2.8 Técnicas de alimentação de insetos sugadores in vitro

Testes com dietas artificiais in vitro foram primeiramente desenvolvidos por Hamilton
(1930) na tentativa de criar afídeos em um sistema de membranas sobre uma dieta artificial,
para utilizar a técnica para o estudo com vírus. Bradley (1956) iniciou o uso de membranas de
Parafilm® em afidologia, para testar a perda de vírus por Mizus persicae (Sulz) na inserção de
seus estiletes sobre ou através de um substrato inerte. No início de seus esforços para
desenvolver uma dieta quimicamente definida para afídeos, Mittler e Dadd (1962) definiram
que a praticabilidade do método de alimentação artificial para os estudos de transmissão pode
ser facilitado pela manutenção prolongada dos afídeos sem o contato com suas plantas
hospedeiras.
Muitas dietas artificiais têm sido desenvolvidas para insetos mastigadores de plantas e
um grande número destas dietas é avaliado comercialmente (HALL et al., 2010). Por outro
lado, observa-se pouco progresso no desenvolvimento de dietas artificiais para criação de
insetos sugadores. Algum sucesso, entretanto, tem sido relatado no desenvolvimento de dietas
artificiais para criação de afídeos e moscas brancas no estágio adulto (AKEY; BECK, 1971;
JANCOVICH et al., 1997). Estas dietas são elaboradas à base de uma solução de sacarose de
15 a 35% em água com adição de aminoácidos, vitaminas e minerais.

2.9 Utilização da GFP („Green Fluorescent Protein‟) como marcador

Descrita em laboratório em 1994 por Chalfie et al., a proteína verde fluorescente
(GFP) é extraída da água-viva Aequorea victoria e tem como característica a emissão de uma
fluorescência verde brilhante (509 nm) quando excitada por meio de luz ultra-violeta (395470 nm) estimulada com luz ultravioleta (WARD, 1998). Apresenta-se, portanto, como um
importante marcador para transferência e expressão gênica em diversos organismos pois,
quanto emite fluorescência verde pode ser facilmente monitorada sem a necessidade de cofatores, substratos ou marcações adicionais. Assim, a expressão da proteína GFP pode ser
detectada de forma direta e simples com o uso de microscopia de fluorescência (CHENG et
al., 1997).
Ao contrário de outras moléculas fluorescentes, a GFP tem níveis de toxicidade
baixos e pode ser utilizada em células vivas (GUBIN et al., 1997). Estas propriedades da GFP
revolucionaram a microscopia de fluorescência nos campos da bioquímica e biologia celular.
A GFP funciona como um identificador que pode ser ligada a outras proteínas e é facilmente
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detectada em células ou organismos com microscopia de fluorescência. Desta forma,
possibilita-se determinar a concentração e localização de quaisquer proteínas de interesse em
células vivas (FERNANDES, 2008).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Insetos Vetores de Fitopatógenos do
Departamento de Entomologia e Acarologia (LEA) da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba/SP. O laboratório conta
Extensão do Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) que permite desenvolver
atividades relativas a organismos geneticamente modificados (OGM) em regime de
contenção. O estudo de movimentação de Bacillus thuringiensis (Bt) em plantas cítricas,
assim como um treinamento em técnicas de estudo de Bt foram realizados no Laboratório de
Bactérias Entomopatogênicas do Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia,
Embrapa/CENARGEN, Brasília/DF.
A microscopia de fluorescência foi feita no Departamento de Fitopatologia e
Nematologia, Laboratório do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Microscopia Eletrônica
Aplicada à Pesquisa Agropecuária (NAP/MEPA) da ESALQ/USP.

3.1 Obtenção de insetos e plantas

Os insetos utilizados nos experimentos foram os da criação de Diaphorina citri
Kuwayama mantida no Laboratório de Insetos Vetores de Fitopatógenos do LEA/ESALQ. A
colônia de D. citri foi mantida sobre mudas de murta, Murraya paniculata (L.) Jack
(Rutaceae), planta hospedeira adequada para a criação deste inseto (NAVA et al., 2007). A
criação foi feita em gaiolas com revestimento de tela antiafídica e porta de acrílico
transparente (35 x 35 x 50 cm) (OLIVEIRA; LOPES, 2004), contendo três mudas de murta de
30 cm de altura com brotações novas, produzidas em sacos plásticos de 2,5 L em viveiros da
região. As gaiolas foram mantidas em sala climatizada (25 ± 2°C; 70 ±10% UR), sob estantes
com lâmpadas fluorescentes (40 W por gaiola) e fotofase de 16 h. Para oviposição, foram
usados 180 adultos por gaiola, considerando-se uma proporção de machos e fêmeas de 1:1
(NAVA et al., 2007), com idade de 1-3 semanas após a emergência. Após um período de 7
dias de oviposição, os adultos foram retirados para que se pudesse acompanhar a eclosão e
desenvolvimento das ninfas até a emergência dos adultos, tendo assim, o controle sobre a
idade dos insetos.
As plântulas de laranja usadas nos experimentos foram produzidas pelo Centro APTA
Citros Sylvio Moreira, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), em Cordeirópolis, SP.
Utilizaram-se seedlings sadios de laranja-doce [Citrus sinensis (L.) Osbeck] cv „Pera‟,
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produzidos em tubetes de 100 ml em substrato Plantmax®. As mudas de murta usadas nos
ensaios de absorção e movimentação de bactéria foram produzidas a partir de sementes em
caixilhos de 10 x 10 cm e capacidade de 200 ml. Todas as plantas de murta e citros usadas nos
estudos foram mantidas constantemente em estufas com tela antiafídica.

3.2 Obtenção e critério de escolha de estirpes de Bacillus thuringiensis (Bt)

As estirpes de Bt foram cedidas pelo Laboratório de Bactérias Entomopatogênicas da
Embrapa/CENARGEN. Estas estirpes foram isoladas de amostras de solo e água de várias
regiões do Brasil de acordo com a metodologia descrita no Protocolo da Organização Mundial
da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1987; MONNERAT et al., 2001).
O critério de escolha das estirpes usadas nos bioensaios foi a atividade tóxica sobre
afídeos verificada em estudos anteriores. Para o pulgão-do-algodoeiro, Aphis gossypii Glover,
observou-se mortalidade por estirpes de Bt contendo os genes cry1Aa, cry1D, cry2 e cry8
(MELATTI et al., 2010). Para o pulgão-da-ervilha, Acyrthosiphon pisum Harris, estirpes
contendo as toxinas Cry3A, Cry4Aa, Cry11Aa e Cyt1Aa foram patogênicas (PORCAR et al.,
2009). Assim, selecionaram-se estirpes do Banco de Bacillus da Embrapa/CENARGEN
comprovadamente patogênicas a afídeos com base em estudos anteriores,

ou

com

características moleculares e bioquímicas semelhantes. Para a utilização deste material
biológico, foi necessária a permissão de acesso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Cada estirpe foi multiplicada de acordo com o protocolo de conservação de
microrganismos

estabelecido

no

Laboratório

de

Bactérias

Entomopatogênicas

da

Embrapa/CENARGEN. Tiras de papel filtro de 1,5 x 0,5 cm contendo esporos de Bt de cada
estirpe testada foram colocadas em frascos Erlenmeyer de vidro de 125 mL com 30 mL de
meio de cultura seletivo NYSM (Nutrient Broth, Yeast extract and Salt Medium)
(YOUSTEN, 1984) e mantidas a 28ºC em incubador rotativo a 200 rpm por 72 h (tempo
necessário para esporulação máxima). O crescimento foi acompanhado por microscopia de
contraste de fase em aumento de 1000 vezes após 18, 24, 48 e 72 h, para a identificação da
presença de células vegetativas (até 24 h), esporos e cristais (de 24 a 72 h). Aproximadamente
40 tiras de papel filtro do mesmo tamanho e autoclavadas foram imersas nesta suspensão por
10 min. As tiras foram retiradas e secadas em temperatura ambiente no interior da câmara de
fluxo laminar. As tiras secas contendo os esporos de Bt foram armazenadas em tubos
criogênicos autoclavados e estes mantidos a temperatura ambiente até o momento dos ensaios.
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Para investigar a absorção de Bt por plântulas de citros e murta e a aquisição de Bt
pelo inseto foi utilizada uma estirpe de Bt subespécie kurstaki (Btk) transformada, que
expressa green fluorescent protein (gfp).
Após o preparo de cada teste preliminar ou bioensaio com esta estirpe transformada
(Btk-gfp), o material foi macerado e plaqueado em meio NYSM sólido com adição do
antibiótico eritromicina (15mg/mL), ao qual o plasmídeo usado na transformação da bactéria
é resistente, e incubado a 28ºC por no mínimo 16 h. Alíquotas das unidades formadoras de
colônias (UFC) obtidas no meio NYSM foram retiradas com alça de níquel-cromo e
misturadas em água destilada com auxílio de vórtex. Alíquotas de 20 µL das suspensões
resultantes foram colocadas sobre lâminas de microscópio e analisadas quanto à presença de
células de Bt fluorescentes em microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 2.
Placas de Petri com meio de cultura + Bt, plantas inoculadas e insetos usados nos
bioensaios foram autoclavados antes de serem descartados. O material usado na manipulação
de Bt foi deixado por 24 h em uma solução de hipoclorito de sódio 5% e, sendo
posteriormente lavado com água, detergente neutro e água destilada para descontaminação.
Antes e depois do uso da câmara de fluxo laminar, onde foram preparados os bioensaios,
realizou-se um tratamento com luz ultravioleta por 20 min para limpeza superficial do
material usado e do equipamento.

3.3 Caracterização morfológica de Bt

A caracterização morfológica de cada estirpe utilizada foi feita sempre antes do
preparo dos testes. Além de acompanhar as fases de crescimento bacteriano (Figura 3) (fase
vegetativa, esporo e cristal), a caracterização foi fundamental para confirmação da presença
de esporos e cristais nos inóculos antes do preparo dos testes, já que estas são as estruturas de
interesse nos estudos de patogenicidade de Bt contra insetos. Em testes com a estirpe Bt-gfp,
verificou-se a presença de células vegetativas, já que a fluorescência se expressa mais
evidentemente nesta fase.
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Cada estirpe foi crescida em meio NYSM e mantida em incubador rotativo a 200 rpm,
28ºC, por 72 h, até a esporulação completa. O crescimento foi acompanhado de microscopia
de contraste de fase a fresco, com aumento de 1000 vezes para identificação da presença de
esporos e cristais de Bt. Para observar o material, transferiu-se uma alíquota de 20 µL do meio
de cultura com crescimento bacteriano para uma lâmina de vidro coberta por lamínula.

cv
c

e

Figura 3 - Microscopia de contraste de fase de Bacillus thuringiensis; aumento de 1.000 vezes; c: cristal, cv:
célula vegetativa; e: esporo

3.4 Adaptação de um sistema de alimentação in vitro para D. citri

Para possibilitar a alimentação de D. citri em meio artificial (in vitro), adaptou-se o
sistema de alimentação por meio de membranas de Parafilm® descrito por Mittler e Dadd (1962)
e comumente utilizado em estudos com cigarrinhas e outros insetos sugadores (JANCOVICH
et al., 1997; AKEY; BECK, 1971). Este sistema é composto por uma gaiola cilíndrica de
acrílico com uma abertura na extremidade superior onde são esticadas duas membranas de
Parafilm® de modo a formar um sachê, que contém a dieta específica no seu interior. Para
adaptar o sistema para D. citri, reduziu-se o espaço livre da gaiola para evitar a movimentação
excessiva dos insetos no interior do recipiente e aumentar a superfície de alimentação. Para
tal, utilizou-se como gaiola a parte inferior de uma placa de Petri descartável de 40 mm de
diâmetro.
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3.4.1 Teste do sistema de alimentação in vitro
Um primeiro teste foi realizado para avaliar a ocorrência de alimentação e excreção
de adultos de D. citri no sistema de alimentação in vitro. Um disco de papel filtro foi colocado
no fundo da gaiola (placa de Petri de 40 mm) para coleta da excreção. Grupos de 10 adultos
com 1 semana após a emergência foram anestesiados com CO2 por 3 s e colocados na gaiola,
sobre o disco de papel filtro. Esta foi coberta com uma membrana de Parafilm® de 2x2 cm e
esticada até aproximadamente oito vezes o seu tamanho original. Sobre esta membrana foram
pipetados 500 µL de uma dieta líquida composta por água, sacarose (10%) e glutamina 1%. A
sacarose foi adicionada para estimular a alimentação e a glutamina com a função de
aminoácido marcador para detecção de excrementos. A segunda membrana foi estendida
sobre a primeira membrana e a dieta, de modo a formar um sachê convexo e com pressão
positiva para possibilitar a perfuração e alimentação pelos insetos (Figura 4).
Foram estabelecidas 4 repetições com 10 insetos adultos confinados em cada gaiola.
Um tratamento controle foi preparado sem dieta, apenas com a primeira membrana
confinando os insetos à gaiola. Permitiu-se a alimentação dos insetos por 24 h. Em seguida, os
discos de papel filtro contendo excrementos resultantes da alimentação foram retirados com
uma pinça por meio da abertura das membranas e imersos em uma solução de ninidrina a 1%
(p/v) em acetona por 15 min (BOINA et al., 2009). Os discos secaram sob temperatura
ambiente e a glutamina presente na excreção foi corada na cor violeta pela ninidrina. Discos
que não tiveram contato com excreção (controle do papel filtro) também foram corados.
Luvas foram usadas para a manipulação dos discos de papel de filtro, para evitar a
contaminação dos mesmos com aminoácidos ou proteínas da pele.
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Figura 4 - Etapas para montagem do sistema de alimentação in vitro para Diaphorina citri. No fundo da placa de
Petri foi colocado um disco de papel filtro. Insetos anestesiados com CO2 por 3 s e colocados sobre o
papel filtro (A); Um pedaço de 2 x 2 cm de membrana de Parafilm® esticado cerca de 8X o seu
tamanho original, é usado para cobrir a placa; em seguida, pipeta-se 500 µL de dieta artificial sobre
a membrana (B). Uma segunda membrana de Parafilm® é esticada e colocada sobre a primeira,
comprimindo a gota de dieta e formando um sache com dieta líquida em seu interior (C)

3.4.2 Seleção de dieta artificial para D. citri

Seis dietas a base de sacarose e meios de cultivo ou preservação de Bt foram
comparadas quanto à sobrevivência, atividade alimentar e excreção de adultos de D. citri no
sistema de alimentação in vitro: a) Dieta de sacarose, composta por água mineral com
sacarose (30%) e corantes alimentícios (0,1% de corante verde e 0,4% de corante amarelo,
McCormick & Co., Inc. Hunt Valley, MD, USA), conforme descrito por Hall et al. (2010); b)
Água mineral com corantes; c) Solução salina (8,5 g NaCl/L) com corantes; d) Solução salina
com sacarose (30%) e corantes; e) NYSM (meio de cultivo de Bt – nutrient broth, yeast
extract, MnCl2, MgCl2, CaCl2) (YOUSTEN, 1984) com corantes; e f) NYSM com sacarose
(30%) e corantes. Em todas as dietas, os corantes e suas concentrações foram os mesmos da
dieta de sacarose. Após a mistura dos ingredientes, as dietas foram autoclavadas. Incluiu-se,
também, um controle negativo sem dieta.
Para montagem do ensaio, adultos de D. citri com 1 semana após a emergência foram
anestesiados por 3 s com CO2 e colocados nas gaiolas de alimentação, constituídas pela parte
inferior de uma placa de Petri de 40 mm de diâmetro. A placa foi coberta com a primeira
membrana de Parafilm® (2 x 2 cm) e 500 µL de cada dieta foram colocados sobre esta
membrana. A outra membrana de parafilm foi colocada sobre a dieta (Figura 5). Para o
controle negativo, a gaiola foi coberta apenas com a primeira membrana. Para a coleta da
excreção, foi colocado um disco de papel filtro no fundo de cada gaiola, antes da introdução
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dos insetos. Todo o ensaio foi conduzido em câmara climatizada tipo B.O.D a 25 ± 2°C, 70
±10% UR e fotofase de 14 h. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com
seis tratamentos (dietas) e 10 repetições, sendo cada repetição constituída por uma gaiola
(sachê) com cinco psilídeos.
Um ensaio semelhante foi realizado com ninfas de D. citri de 3º ínstar, utilizando-se o
mesmo número de repetições e indivíduos por gaiola, porém testando-se apenas as dietas de
sacarose (HALL et al., 2010) e de água mineral, ambas com corantes alimentícios, além do
controle negativo (sem dieta). As ninfas foram transferidas das plantas de murta da criação
para as gaiolas de alimentação, com auxílio de um pincel de cerdas finas umedecido com
água. Antes da transferência, cada ninfa foi tocada com o pincel para que pudesse remover
seus estiletes da planta sem danificá-los. Assim, quando a ninfa caminhava, estava pronta para
ser transferida. Com a ponta das cerdas do pincel, cada ninfa foi coletada lateralmente e
colocada sobre a primeira membrana de Parafilm® já estendida e semi-fixada na placa de
Petri. Esse processo foi feito sob microscópio estereoscópico, aguardando-se a movimentação
da ninfa sobre a membrana, para certificar a sua adaptação. Após a transferência das 10
ninfas, a membrana foi totalmente fixada na placa de Petri com a face contendo os insetos
voltada para o interior da gaiola. Em seguida, as dietas e a segunda membrana foram
colocadas sobre a face externa da primeira membrana.
Em ambos os ensaios, as avaliações foram feitas a cada 24 h. Os parâmetros avaliados
para o ensaio com adultos foram a sobrevivência, número de bainhas salivares, número de
excrementos sólidos, número de excrementos líquidos e número de insetos em posição de
alimentação no local da dieta. Para o ensaio com ninfas, avaliou-se a sobrevivência dos
insetos.
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Figura 5 - Sistema de de alimentação in vitro constituído pela parte basal de uma placa de Petri de 40 mm de
diâmetro, coberta por um sachê de duas membranas de Parafilm® contendo dieta líquida com
corantes alimentícios. Adultos de Diaphorina citri em posição de alimentação na superfície interna do
sachê, sob a área da dieta (A, B)

Como indicativo de penetração estiletar e atividade alimentar de D. citri nas dietas
testadas, quantificou-se a incidência de bainhas salivares deixadas pelos psilídeos nas
membranas de Parafilm®. As bainhas salivares puderam ser observadas

por meio da

tingimento da membrana inferior dos sachês com solução de safranina a 0,1% (p/v) em água
destilada. Após o período de alimentação dos insetos, a membrana superior e a dieta líquida
foram removidas do sistema, e a membrana inferior (contendo as bainhas salivares) foi
colocada em contato com a solução de safranina por 15 min. Após o tratamento, as bainhas
tingidas com safranina (cor vermelha) puderam ser visualizadas e quantificadas sob
microscópio de contraste de fase em aumento de 400x. Avaliou-se o Σ do número de bainhas
salivares contidas em duas áreas de 2,5 x 2,5 mm marcadas sobre a membrana: a primeira
localizada no centro e a segunda próxima à borda da gota de dieta.
A ingestão de dieta pelos insetos foi quantificada indiretamente pela avaliação do
número de excrementos sólidos e líquidos sobre os discos de papel filtro. Tais excrementos
puderam ser visualizados e contados em microscópio estereoscópico por apresentarem uma
coloração levemente esverdeada, conferida pelos corantes alimentícios adicionados às dietas.
A fim de avaliar qual a dieta mais atrativa, o número de insetos pousados na região da gota de
dieta foi contado a cada 24 h.
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3.5 Otimização do sistema de alimentação in vitro para aquisição de Bt

3.5.1 Sobrevivência de Bt em dietas artificiais
Avaliou-se a sobrevivência de Bt no sistema de alimentação in vitro, em quatro dietas
previamente testadas para D. citri (item 3.4.2): Dieta de sacarose a 30% em água mineral;
Água mineral; Solução salina (8,5 g NaCl/L) e Solução salina com 30% de sacarose. Todas as
dietas foram preparadas conforme descrito em 3.4.2, incluindo os corantes alimentícios verdes
e amarelos nas concentrações de 0,1 e 0,4%, respectivamente.
A estirpe de Btk-gfp foi cultivada em meio líquido NYSM por 72 h a 28°C e agitação
de 200 rpm. Foi feita microscopia de luz de uma alíquota da suspensão bacteriana para
verificar a predominância de esporos. Da suspensão original, alíquotas de 400 µl foram
adicionados a tubos de polietileno de 1,5 mL e centrifugadas por 5 min a 3000 rpm. O
procedimento foi repetido em quatro tubos distintos, um para cada dieta testada. O
sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 400 µl de cada dieta. As dietas
contendo Btk-gfp foram mantidas nas mesmas condições dos bioensaios com insetos, ou seja,
a 25 ±2°C, 70%±10 UR e fotofase de 14 h. De cada dieta, foi retirada uma alíquota de 20 µl a
cada 12 h (0, 12, 24, 36, 48, 60 e 72h), que foi diluída em série até 10-12 em tubos de ensaio
contendo 1,8 mL de solução salina. Alíquotas de 20 µl (n = 3) das diluições de 10-8, 10-10 e
10-12 foram plaqueadas em meio de cultura NYSM. As placas foram incubadas a 28°C,
avaliando-se o número de UFC de Btk-gfp após 12 h do plaqueamento.

3.5.2 Teste de aquisição de Btk-gfp por D. citri em dieta de sacarose com e sem corantes
Btk-gfp foi cultivada por 72 h em meio NYSM a 28°C. Centrifugou-se 6 mL da
suspensão resultante a 3000 rpm por 5 min, em seis tubos de polietileno de 1,5 mL de
capacidade (1mL da suspensão por tubo). O sobrenadante foi descartado e o pellet de cada
tubo foi ressuspendido em 500 µL da dieta de sacarose a 30% em água mineral. Em três
tubos foram adicionados os corantes alimentícios verde (0,1%) e amarelo (0,4%), mantendose os demais tubos sem corantes. As dietas foram avaliadas quanto à aquisição de Bt por
adultos de D. citri no sistema de alimentação in vitro, preparando-se seis gaiolas com cinco
insetos por gaiola em cada tratamento. O controle negativo foi preparado apenas com a dieta
de sacarose sem Bt, com e sem os corantes. O ensaio foi mantido em B.O.D. a 25 ±2°C,
70%±10 UR e fotofase de 14 h.
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Após 48 h de acesso à alimentação nas gaiolas, a sobrevivência dos insetos foi
avaliada e os grupos de cinco insetos de cada membrana foram macerados em 200 µL de H2O
Milli Q com um pistilo em tubos de polietileno de 1,5mL. O procedimento foi realizado em
câmara de fluxo laminar. Os tubos contendo o macerado foram colocados a 80ºC (banho seco)
por 12 min e em gelo por 5 min. O conteúdo foi homogeneizado com uma pipeta e alíquotas
de 20 µL foram plaqueadas em meio de cultura NYSM + eritromicina. As placas foram
mantidas em incubadora a 28ºC por 16 h para avaliação da recuperação da estirpe de Btk-gfp
presente na dieta e contagem das UFC.
3.5.3 Período de tempo necessário para aquisição de Bt por D. citri in vitro
O método utilizado foi semelhante ao teste de aquisição (3.5.2), porém, a alimentação
foi interrompida após 12, 24 e 48 h, visando-se determinar o tempo mínimo necessário para
que ocorra alimentação e aquisição de Btk-gfp pelos insetos no sistema de alimentação in
vitro em dieta de sacarose com corantes (água mineral + 30% de sacarose + corantes
alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%), que foi preparada conforme descrito em 3.5.2.
Após cada período de acesso à alimentação, a membrana superior do sachê foi removida e a
dieta descartada. Cuidadosamente, a membrana inferior foi erguida e os insetos sugados com
um aspirador bucal e transferidos para tubos de polietileno de 1,5 mL para o isolamento
bacteriano (conforme descrito no item 3.5.2). A membrana inferior foi avaliada quanto ao
número de bainhas salivares, como descrito no item 3.4.2. Foram feitas 10 repetições para
cada tratamento, incluindo o controle (dieta de sacarose com corantes, porém sem Btk-gfp). O
teste foi conduzido em câmara climatizada (B.O.D.) a 25 ±2°C, 70%±10 UR e fotofase de 14
h. As avaliações de bainhas salivares, sobrevivência dos insetos e quantificação das UFC de
de Btk-gfp recuperadas dos insetos em meio de cultura foram feitas após os diferentes
períodos de acesso à alimentação.

3.5.4 Concentração de Bt na dieta artificial para bioensaios de aquisição in vitro por D.
citri
Para potencializar a ingestão de Bt por adultos de D. citri no sistema de alimentação
in vitro, realizou-se um teste de aquisição para avaliar formas de preparo de suspensões da
bactéria na dieta artificial Para obtenção do inóculo bacteriano, permitiu-se o crescimento de
Btk-gfp por 24 h em meio de cultura NYSM a 28°C. Com este inóculo, foram preparadas
dietas artificiais de duas formas distintas: A) centrifugando-se 15 mL do cultivo final de Btkgfp por 30 min a 10.000 rpm e ressupendendo-se o pellet em 500 µL da dieta de sacarose
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com corantes (água mineral + 30% de sacarose + corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo
0,4%); e B) aliquotando-se 100, 250 e 400 µL do cultivo final de Btk-gfp e completando
com dieta de sacarose com corantes até um volume total de 500 µL. O tratamento controle foi
composto pela dieta de sacarose com corantes, porém sem adição de Btk-gfp. Foram
montadas três gaiolas de alimentação com 10 insetos adultos por gaiola) para os tratamentos
A e controle, e uma gaiola de alimentação para cada uma das diluições avaliadas no
tratamento B. O teste foi conduzido em câmara climatizada (B.O.D.) a 25 ±2°C, 70%±10 UR
e fotofase de 24 h, permitindo-se a alimentação dos insetos por por um período de 96 h. Em
seguida os insetos vivos de cada tratamento foram confinados sobre seedlings de laranja
„Pera‟ por 5 dias, e então submetidos em grupos para isolamento, plaqueamento e verificação
do crescimento de UFC de Btk-gfp, conforme descrito no item 3.5.2.

3.6 Avaliação de patogenicidade de estirpes de Bt a D. citri em sistema de aquisição in
vitro

Conduziram-se bioensaios de patogenicidade de algumas estirpes de Bt a adultos e
ninfas de D. citri usando o sistema de aquisição bacteriana in vitro, adaptado nos itens 3.4 e
3.5.
Em cada bioensaio, foram testadas 3-4 estirpes de Bt, além de um tratamento controle
constituído somente pela dieta de sacarose com corantes (água mineral + 30% de sacarose +
corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%), desenvolvida por HALL et al. (2010). A
partir dos estoques armazenados em tiras de papel filtro (3.2), as estirpes de Bt foram
cultivadas em 30 mL de meio de cultura NYSM em incubador rotativo a 200 rpm por 72 h.
Realizou-se microscopia de contraste de fase de cada uma das estirpes para confirmar a
presença de esporos e cristais. Os 30 mL da suspensão de cada estirpe foram transferidos para
tubos tipo Falcon e centrifugados a 10000 rpm por 30 min. O sobrenadante foi descartado e o
pellet ressuspendido em 2,5 mL da dieta de sacarose com corantes, agitando-se vigorosamente
a suspensão antes do oferecimento aos insetos. As gaiolas de alimentação foram montadas
conforme descrito nas Figuras 3 e 4, utilizando-se 500 µL de dieta artificial por sachê. Para
cada tratamento (estirpe), foram instaladas quatro repetições (gaiolas de alimentação) com 10
insetos por gaiola. Os bioensaios de foram conduzidos em câmara climatizada (B.O.D.) a 25
±2°C, 70%±10 UR , e fotofase de 24 h.
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3.6.1 Bioensaios com adultos de D. citri
Utilizaram-se adultos de D. citri com 1-2 semanas após a emergência. Os insetos
foram anestesiados por 3 segundos com CO2 e colocados na gaiola de alimentação. Após um
período de acesso à aquisição bacteriana de 30 h, os grupos de 10 insetos de cada repeticão
foram confinados sobre seedlings de laranja-doce cv „Pera‟ e mantidos em câmara climatizada
(B.O.D.) a 25 ±2°C, 70%±10 UR e fotofase de 14 h. A mortalidade em cada grupo de adultos
foi avaliada a cada 24 h, por um período de 5 dias após a transferência para os seedlings O
delineamento experimental dos bioensaios foi inteiramente casualizado com 5 repetições
(gaiolas) por tratamento. Realizaram-se 4 bioensaios com adultos, incluindo nove estirpes de
Bt: S2032, S1576, S616, S234, S83, S84, S2196, S1302 e S997. Em cada bioensaio, a estirpe
S2032 (Btk-gfp) foi utilizada como padrão e membranas contendo apenas a dieta de sacarose
como controle negativo.

3.6.2 Bioensaio com ninfas de D. citri
Realizou-se um bionsaio com ninfas de 3º. ínstar, com três estirpes de Bt (S2032,
S997, S1302), além do tratamento controle. As ninfas foram transferidas das plantas de murta
da criação para as gaiolas de alimentação, em número de 10 por gaiola, com auxílio de um
pincel de cerdas finas umedecido com água, conforme descrito no item 3.4.2. Permitiu-se um
período de acesso à aquisição bacteriana de 96 h, durante o qual foram realizadas avaliações
diárias de mortalidade dos insetos em cada gaiola. No bioensaio com ninfas, os insetos não
foram transferidos para seedlings de laranja „Pera‟, para evitar mortalidade por manipulação
excessiva. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos
e 5 repetições (gaiolas).

3.7 Desenvolvimento de sistemas de aquisição de Bt por D. citri in planta

3.7.1 Métodos de inoculação de Bt em plantas cítricas
Realizou-se um estudo de absorção e movimentação sistêmica de Bt em seedlings de
laranja-doce cv „Pera‟, buscando-se investigar formas de inoculação desta bactéria para
estudos de aquisição de Bt por D. citri na própria planta cítrica.

A estirpe S2032,

transformada com o gene de fluorescência (Btk-gfp), foi cultivada em meio NYSM +
eritromicina (15 mg/mL) por 72 h até sua esporulação máxima. Em seguida, preparou-se uma
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diluição desse meio de cultivo em água na proporção de 1:10 mL (Btk-gfp:H2O). A suspensão
resultante foi disposta em contato com as plantas de quatro maneiras distintas: a) por meio de
tubos Falcon com capacidade de 50 mL, onde um seedling com altura de, aproximadamente,
10 cm foi colocado em seu interior com as raízes em contato com a suspensão; b) inoculandose diretamente no substrato de tubetes, próximo à haste do seedling; c) em um frasco de vidro,
mergulhando-se a base de um ramo lenhoso retirado do seedling na suspensão bacteriana; d)
em um frasco mergulhando-se a base de um ramo jovem retirado de seedling na suspensão.
Para cada forma de inoculação foi avaliada uma repetição e um controle negativo com H2O
destilada.
Após 24 h do contato da planta com a suspensão de Btk-gfp à temperatura ambiente,
uma folha foi retirada de cada uma das plantas testadas e preparada para o isolamento
primário de Bt. Cada folha foi esterilizada superficialmente e individualmente por meio de
banhos de 2 min em soluções de hipoclorito de sódio 2,5%, etanol 70%, água Milli Q e,
novamente, água Milli Q. Em seguida a amostra foliar foi macerada em cadinho com
almofariz em 1 mL de solução salina (8,5 g/L NaCl), plaqueando-se 100 µL da suspensão
resultante em meio de cultura NYSM + eritromicina, e incubando-se as placas por 16 horas a
28ºC. Após observar o crescimento de unidades formadoras de colônias (UFC), uma alíquota
destas foi raspada da placa e diluída em H2O destilada para o preparo de lâminas de
microscópio e

confirmação da presença de células de Btk-gfp em microscópio de

fluorescência Zeiss Axioskop 2.

3.7.2 Inoculação via sistema radicular com diferentes concentrações de Bt
Neste estudo, avaliou-se a absorção e translocação de Bt para folhas mediante
inoculação no sistema radicular de seedlings de laranja „Pera‟ e de murta, de quatro diluições
de cultura da bactéria Btk-gfp em água mineral autoclavada: 1:10; 2,5:10; 5:10; 10:0 e 0:10
(controle negativo). Para preparo das suspensões, a estirpe de Btk-gfp foi cultivada em meio
de cultura NYSM + eritromicina por 72 h. Uma alíquota da cultura foi observada em
microscópio de contraste de fase em aumento de 1000 vezes para certificação da
predominância

de esporos da bactéria, antes das diluições em água.

Cinco seedlings

(repetições) foram inoculados por diluição (tratamento) em cada espécies vegetal, aplicandose 10 mL de suspensão bacteriana no substrato de plantio, próximo à haste das plantas.
(Figura 6). Os seedlings de laranja e de murta foram inoculados em ocasiões distintas;
portanto, representam dois experimentos distintos.
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Os seedlings inoculados foram mantidos em casa de vegetação por 48 h para absorção
do inóculo pelas raízes. Durante esse período, as plantas foram irrigadas com água da torneira
diariamente. O excesso de irrigação contendo Bt que atravessou o solo foi coletado em caixa
de retenção de efluentes na casa de vegetação, sendo tratado com hipoclorito 15% para
posterior descarte.
Para avaliar a movimentação sistêmica de Btk-gfp, realizou-se isolamento primário
das folhas localizadas na região mediana dos seedlings de citros e da haste e pecíolo das
folhas medianas dos seedlings de murta, conforme descrito em 3.7.1. O macerado foi
plaqueado em meio NYSM + eritromicina, e as placas incubadas a 28ºC por 24 h. Alíquotas
retiradas das UFC crescidas no meio com antibiótico foram diluídas em água para verificar a
presença de células de Btk-gfp em microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 2.

A

B

Figura 6 - Inoculação da diluição 2,5:10 (Btk-gfp:H2O mineral autoclavada) de Bacillus thuringiensis por meio
de uma pipeta de vidro (capacidade de 10 mL) no substrato de seedlings sadios de laranja-doce (Citrus
sinensis) (A) e de murta (Murraya paniculata) (B)

Avaliou-se, também, a aquisição de Btk-gfp por insetos alimentados nos seedlings
inoculados no substrato de plantio, com as diferentes diluições da bactéria. Para tal, grupos de
20 insetos adultos e sadios foram confinados sobre os seedlings de citros inoculados de onde
Btk-gfp foi recuperado, por um período de acesso à aquisição (PAA) de 48 h. Para esse teste,
foram utilizadas gaiolas feitas com copos plásticos de 550mL com uma abertura no fundo,
onde o tubete foi encaixado. Na abertura do copo foi colocado tecido do tipo voal para
circulação de ar (Figura 7 A,B). Para cada seedling de murta inoculado, foram transferidas 10
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ninfas de terceiro ínstar para as folhas novas e 5 insetos adultos, sendo que os últimos foram
mantidos em jejum por 12 h antes da transferência. Para confinamento dos insetos, utilizou-se
uma gaiola feita com uma caixa de acrílico retangular de 10 x 5 cm (Figura 7C), descrita por
Oliveira e Lopes (2004).

A

B

C

Figura 7 - Gaiola confeccionada de copo plástico e tecido, usada para confinamento de Diaphorina citri em
seedlings de citros (A); adulto de D. citri se alimentando nas folhas do seedling inoculado com Btkgfp no interior da gaiola (B); Gaiola plástica retangular usada para confinamento de ninfas e adultos
de D. citri em seedlings de murta inoculados com Bt-gfp

Após o PAA de 48 h em seeedlings de citros ou de murta,

os insetos foram

submetidos ao isolamento primário para detecção e quantificação de bactéria ingerida das
plantas. Cada grupo de 10 insetos, 5 no caso de adultos em murta, foi transferido para tubos
de polietileno de 1,5 mL, macerado com pistilo em 200 µL de água Milli Q destilada,
mantidos por 12 min a 80ºC em banho seco e 5 min em gelo. O macerado foi plaqueado em
meio NYSM com eritromicina. Durante 24 h, as placas permaneceram a 28ºC para
crescimento das colônias de Btk-gfp. As UFC obtidas foram avaliadas em microscópio de
fluorescência (Zeiss Axioskop 2) para a confirmação da recuperação de células de Btk-gfp.
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3.7.3 Teste de aquisição de Bt por ninfas de D. citri em ramos cortados
Foram cortados seis ramos novos de murta, nos quais foram obtidas posturas,
contendo ninfas de 1º a 4º ínstares. Destes ramos, retirou-se o excesso de ninfas para que
restassem apenas 10 em cada ramo. A parte inferior do ramo foi imersa em uma placa de Petri
contendo água MilliQ autoclavada para ser cortada e evitar a entrada de ar nos vasos
condutores de seiva. O ramo cortado foi imediatamente transferido para frascos contendo:
cultivo final (suspensão bacteriana crescida por 72 h em NYSM líquido) + água MilliQ
autoclavada na concentração de 1:10 mL; pellet ressuspendido em 5 mL de água MilliQ
autoclavada e o controle negativo com água MilliQ autoclavada. O ensaio foi mantido em
câmara de crescimento a 25 ± 2ºC, 70 ±10% UR e fotofase de 16 horas por 5 dias. Após este
período, as ninfas foram retiradas das folhas do ramo com um pincel e submetidas ao
isolamento primário para detecção e quantificação de Btk-gfp, conforme descrito em 3.7.4.
Após 24 horas do plaqueamento em meio NYSM com eritromicina, as UFC obtidas foram
avaliadas quanto à fluorescência para comprovação da ingestão de Btk-gfp por ninfas de D.
citri.

3.8 Avaliação de patogenicidade de estirpes de Bt a ninfas de D. citri em sistema de
aquisição in planta

3.8.1 Bioensaios em ramos de murta
A técnica de aquisição de Bt em ramos cortados de murta (3.7.3) foi selecionada para a
avaliação de estirpes da bactéria quanto à patogenicidade a ninfas de D. citri. Observações
preliminares indicaram um mais rápido estabelecimento e maior sobrevivência de ninfas nos
ramos cortados de murta em relação aos de citros. Em citros, as ninfas caminharam mais até
encontrarem um local seguro para se estabelecerem. Em murta, estas ninfas rapidamente se
fixaram nas brotações novas ainda não expandidas.
Realizaram-se quatro bioensaios com as seguintes estirpes de Bt. Bioensaio I: S29,
S1576, S616, S2032, S1806; Bioensaio II: S1989, S83, S84, S130, S158; Bioensaio III: S234,
S601, S612, S845, S997; e Bioensaio IV: S1122, S1301, S1302, S1450, S2196, S1457. As
estirpes foram cultivadas em meio de cultura NYSM a 28 ºC por 72 h para obtenção de
suspensões ricas em esporos. Como inóculo nos bioensaios, utilizou-se uma diluição do meio
de cultivo final de cada estirpe em água destilada autoclavada na proporção de 1:10 (Bt:água
destilada autoclavada). Para o tratamento controle, utilizou-se apenas água destilada
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autoclavada. Para cada tratamento, foram montadas 4 repetições (ramos) com 15 ninfas de
terceiro ínstar em cada repetição.
As ninfas de D. citri foram transferidas de mudas de murta da criação do laboratório
para brotações vigorosas de plantas de murta em vasos. A transferência das ninfas foi feita
com um pincel de cerdas finas. Cuidadosamente, as ninfas foram tocadas, para que
removessem seus estiletes da planta, sendo coletadas pela parte lateral do corpo e colocadas
em contato com a brotação do novo ramo, verificando-se sua movimentação sobre a folha
como indicativo de viabilidade da transferência. Aguardou-se um período de 4 h entre a
transferência e o preparo do bioensaio para adaptação das ninfas ao novo ramo. Após o
estabelecimento das ninfas às brotações, os ramos foram cortados com uma tesoura em um
comprimento de, aproximadamente, 15-20 cm. A extremidade basal do ramo foi submersa em
um frasco contendo água destilada para ser novamente cortado (para evitar a entrada de ar nos
vasos condutores de seiva). Imediatamente após o segundo corte, a base do ramo cortado foi
inserida em frasco de vidro com capacidade de 8 mL contendo 5 mL da suspensão bacteriana
de cada estirpe em estudo, na diluição de 1:10 (Bt:água destilada). Após a inserção do ramo, a
abertura do frasco foi vedada com algodão autoclavado. O bioensaio foi mantido em sala
climatizada a 25 ± 2ºC, 70 ± 10% UR e fotofase de 14 horas por 5 dias (Figura 8A). Logo
após a transferência, as ninfas caminharam para o interior dos brotos ainda fechados do ramo
de murta (Figura 8B), o que impossibilitou a sua contagem nos dois primeiros dias neste
hospedeiro. Ao longo dos dias, as ninfas trocaram de ínstar e, naturalmente, desceram das
brotações para a haste do ramo (comportamento observado a partir do quarto ínstar) onde
puderam ser vistas e contadas (Figura 8C)). Assim, a avaliação da mortalidade das ninfas nos
ramos foi feita no quinto dia após a transferência das mesmas.

54

A

B

C

Figura 8 - Ramo de murta em contato com a suspensão de Bacillus thuringiensis contida no frasco de vidro
tampado com algodão – Bioensaio desenvolvido para ninfas de Diaphorina citri (A); Ninfas de
terceiro ínstar adaptadas ao ramo de murta após 24 h da transferência (B); Ninfas de D. citri em
transição do terceiro para o quarto ínstar, e exibindo o comportamento de descida para a haste do
ramo, natural neste estádio (C)

3.8.2 Bioensaios com ramos de citros
Realizou-se um bioensaio com ramos cortados de laranja „Pera‟, reunindo as estirpes
que ocasionaram maior mortalidade de D. citri em relação ao tratamento controle nos
bioensaios com ramos de murta (3.7.1). Seedlings de laranja „Pera‟ que apresentavam
brotações novas em expansão foram selecionadas para este bioensaio. Os procedimentos de
preparo de suspensões bacterianas, transferência de ninfas, corte de ramos e montagem do
sistema de aquisição da bactéria em frascos de vidro foram os mesmos descritos para ramos
de murta (3.7.1). Neste bioensaio, porém, a mortalidade foi avaliada diariamente, devido à
maior facilidade de observação de ninfas em brotações de laranja.
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4 RESULTADOS
4.1 Caracterização morfológica das estirpes de Bacillus thuringiensis (Bt)

A caracterização morfológica por meio de microscopia de contraste de fase com
aumento de 1000 vezes, mostrou características típicas de B. thuringiensis (Bt) (Figura 3) em
todas as estirpes testadas. Esta caracterização, primeiramente, serviu para avaliar se todas as
estirpes provenientes do Banco de Estirpes de Bt estavam viáveis. Além disto, serviu para
confirmar o crescimento das mesmas antes do preparo de cada teste.
A presença de células vegetativas foi observada até 24 h após a inoculação de cada
estirpe em meio NYSM líquido. Esta observação foi fundamental para o preparo dos testes
com a estirpe marcada com o gene de fluorescência, Btk-gfp, que mostra maior fluorescência
nas células vegetativas e com menos evidência nos esporos (MONNERAT et al., 2009)
A presença da visualização de esporos e cristais foi observada a partir das 24 h de
crescimento da suspensão. Com 72 h Bt atinge sua máxima esporulação e o inóculo adequado
para ser utilizado nos testes (MONNERAT et al., 2009). Isto porque são os cristais os
responsáveis pela ligação da proteína na membrana do mesêntero do inseto para a formação
do poro por onde os esporos penetrarão e germinarão na hemolinfa do inseto causando a
morte (DAI; GILL, 1993; MONNERAT; BRAVO, 2000)
Na microscopia de contraste de fase com aumento de 1.000 vezes, é possível se
observar células vegetativas baciliformes. Esporos arredondados e cristais, também
arredondados de tamanho menor que os esporos. Estas características são necessárias para
avaliação de um inóculo bom para ser testado.
Detalhes das estruturas podem ser observados em microscopia de varredura
(Figura1B), onde se observam esporos alongados e cristais que podem variar em
arredondados, cubóides e bipiramidais. Neste estudo, foi realizada microscopia de varredura
na tentativa de se observar a bactéria no interior dos vasos da planta, mas sem sucesso
(resultados não apresentados). Estudos de caracterização ultra-estrutural de Bt são
fundamentais para trabalhos onde se detecta uma estirpe patogênica a algum inseto, pois a
forma dos cristais pode indicar a atividade inseticida de uma estirpe (HABIB; ANDRADE,
1998; LERECLUS et al., 1993)
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4.2 Adaptação de um sistema de alimentação in vitro para Diaphorina citri Kuwayama

Para adaptar um sistema eficiente para alimentação in vitro de D. citri, testaram-se
alguns recipientes que pudessem ser de montagem fácil e que o sistema pudesse falicitar a
avaliação de alguns parâmetros essenciais para o estudo dos insetos no seu interior. Dentre os
recipientes testados, o sistema de alimentação in vitro composto pela parte inferior de uma
placa de Petri de 40 mm de diâmetro e com as duas membranas de Parafilm® contendo a dieta
artificial cobrindo a abertura superior da placa, foi o que melhor se adaptou a D. citri. Esse
método permitiu que a relação entre a área de alimentação (superfície do sachê) e o volume da
gaiola de confinamento aumentasse consideravelmente comparando-se com outros sistemas
de alimentação in vitro usados para cigarrinhas e pulgões (MITTLER; DADD, 1962; AKEY;
BECK, 1971; JANCOVICH et al., 1997). Além de ampliar a área de exposição ao sache para
alimentação, o sistema permitiu a redução da movimentação dos insetos na gaiola de
confinamento.

4.2.1 Teste do sistema de alimentação de D. citri in vitro
Neste teste preliminar, a ocorrência de alimentação pelos adultos de D. citri na dieta
artificial foi demonstrada indiretamente pela observação de excrementos dos insetos sobre o
disco de papel filtro que foi colocado no fundo da gaiola de confinamento. A glutamina
presente na dieta e depositada no papel filtro por meio da excreção dos insetos foi corada pela
ninidrina, evidenciando a presença dos excrementos na forma de manchas circulares na cor
violeta. Observaram-se manchas na maior parte da superfície dos discos de papel, nas quatro
gaiolas em que a dieta artificial com sacarose foi oferecida (Figura 9A). Manchas maiores ou
mais numerosas indicaram maiores volumes de excreção. Em algumas gaiolas, as manchas
estavam concentradas em uma parte do papel filtro, indicando que os insetos permaneceram
por mais tempo se alimentando em determinado local do sachê.
No tratamento controle (sem dieta) também foram observadas manchas, porém, em
quantidade e área bem menor (Figura 9B). Estas manchas detectadas no tratamento controle
provavelmente resultam da excreção de seiva de planta ingerida antes da transferência dos
insetos para a gaiola de alimentação. Por outro lado, os discos de papel filtro que não tiveram
contato com insetos (controle do papel filtro) também apresentaram alguns pequenos pontos
corados, indicando que parte dos pontos de cor violeta observados nos tratamentos com
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insetos se devem à presença de aminoácidos contaminantes na superfície do papel filtro,
provenientes de outras fontes.

A

B

Figura 9 - Disco de papel filtro utilizado para coleta da excreção de adultos de Diaphorina citri alimentados em
sistema de membranas de Parafilm® com uma dieta composta por água mineral, sacarose 10% e
glutamina 1%. Manchas representam excreção contendo glutamina corada com ninidrina 1% (A).
Disco de papel filtro do tratamento controle composto por uma dieta de água mineral e glutamina
1%. Manchas representam excreção proveniente da alimentação em planta antes do confinamento
(B)

4.2.2 Seleção de dieta artificial para D. citri
Das seis dietas artificiais testadas no sistema de alimentação in vitro, a dieta de
sacarose com corantes foi claramente a mais adequada para D. citri, permitindo maior
sobrevivência e atividade alimentar dos insetos Nas primeiras 24 h de avaliação, a
mortalidade nesta dieta foi menor que 10%, atingindo cerca de 20 e 27% com 48 e 72 h,
respectivamente (Figura 10). Entre as demais dietas testadas, a de água mineral com corantes
foi a que proporcionou a maior sobrevivência, porém, com uma taxa de mortalidade de quase
30% nas primeirase 24 h, e de 80% após 72 h. As dietas de solução salina com e sem
sacarose e

de meio de cultura NYSM com e sem sacarose afetaram drasticamente a

sobrevivência dos insetos, ocasionando mortalidade superior a 35% e 95% após 24 e 72 h,
respectivamente (Figura 10). No tratamento controle, sem dieta, observou-se 60% de
mortalidade com 24 h e nenhum sobrevivente ao final de 48 h, o que mostra a efeito deste
sistema de alimentação in vitro, pois mesmo com dietas inadequadas, uma fração dos
indivíduos conseguiu se alimentar e sobreviver por um tempo um pouco mais longo.
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O sistema de alimentação in vitro foi originalmente testado para D. citri por Hall et
al. (2010), que observaram uma sobrevivência média dos adultos de 69,1% após 14 dias na
dieta de sacarose a 30% em água com corantes alimentícios, indicando que este sistema de
dieta é promissor para manter os insetos por períodos prolongados em dieta meio artificial. No
presente estudo, a sobrevivência dos adultos de D. citri na mesma dieta foi inferior, caindo
para cerca de 60% com apenas 72 h, nas mesmas condições de temperatura, umidade relativa
e fotoperíodo dos testes desenvolvidos por Hall et al. (2010). Diferenças em populações do
inseto poderiam explicar as diferenças observadas nos dois estudos. Na tentativa de criação da
mosca-branca Bemisia argentifolii (Bellows & Perring) em dieta artificial, Jancovich et al.
(1997) relataram

sobrevivência de até 68,2% de ninfas emergidas em membranas de

Parafilm® contendo uma solução de extrato de levedura 5% e sacarose 30% até o 3º. ínstar ,
porém, havia a necessidade de se substituir a dieta a cada 2 a 4 dias para reter a umidade no
interior da câmara. O pulgão-da-ervilha, Acyrthosiphon pisum (Harris), teve sua melhor
adaptação ao sistema de alimentação in vitro com uma dieta holídica quando esta foi renovada
três vezes por semana (AKEY; BECK, 1971). Em todos os ensaios feitos com D. citri
(adultos e ninfas) no presente estudo, não houve problemas de condensação ou ressecamento
por falta de umidade. Isto pôde ser observado em testes preliminares (não descritos neste
trabalho), nos quais as gaiolas permaneceram por até 10 dias em câmara climática (B.O.D.)
com insetos sobreviventes ainda em alimentação.
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Figura 10 - Porcentagem média de sobrevivência de adultos de Diaphorina citri no sistema de alimentação in
vitro com diferentes dietas artificiais: Dieta de Sacarose (água mineral + sacarose 30% + corantes
alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%); Água (água mineral + corantes); Solução Salina (água
mineral + 8,5 g NaCl/L + corantes); Sol. Salina + sacarose (solução salina + sacarose 30% +
corantes); NYSM (nutrient broth, yeast extract, MnCl2, MgCl2, CaCl2 + corantes); NYSM + sacarose
(NYSM + sacarose 30% + corantes); Sem dieta (tratamento controle). Avaliaram-se 10 repetições
(gaiolas de alimentação) por dieta, com cinco insetos por gaiola

A atividade alimentar de adultos de D. citri nas dietas foi determinada com base na
observação de bainhas estiletares deixadas na membrana de Parafilm®, taxa de excreção e
frequência de indivíduos em posição de alimentação na dieta. Os insetos produziram bainhas
salivares por toda a extensão da membrana, principalmente nas bordas da área onde a gota de
dieta estava localizada. Foi observado que, quando os adultos encontravam um local onde
conseguiam se alimentar, estes permaneciam naquele local por bastante tempo. As bainhas
salivares posteriormente coradas com safranina 1% se apresentaram longas (Figura 11A),
sugerindo que o inseto se alimentou no mesmo local por um tempo longo.
Os insetos produziram excrementos líquidos quando se alimentaram das dietas de
sacarose, água mineral, solução salina e NYSM + sacarose (Tabela 1). Nas dietas de solução
salina + sacarose, NYSM e no controle sem dieta, não se observou excreção líquida no disco
de papel filtro. Excreções sólidas foram observadas em todos os tratamentos, exceto no
controle. A excreção sólida e líquida dos insetos se apresentou na cor verde (Figura 11B),
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resultado da ingestão das dietas contendo a mistura de corantes. O número de bainhas
salivares quantificado nas membranas onde os insetos se alimentaram na dieta de sacarose
tiveam diferença estatística das demais dietas. O número de bainhas pruduzidas com a dieta
de água mineral também apresentou diferença estatística das demais, porém, apresentou
menor número de bainhas quando comparada à dieta de sacarose. Bainhas quantificadas nas
membranas das outras dietas não mostraram diferença estatística comparadas ao controle.
Para o número de excreções sólidas e líquidas, insetos mantidos na dieta de sacarose
produziram mais excreção que os insetos confinados nos outros tratamentos. Os discos
contendo excreção de insetos alimentados com as demais dietas não diferiram do controle
(Tabela 1).

A

B

Figura 11 - Bainhas salivares coradas com safranina 0,1% em uma das membranas onde a dieta de sacarose foi
oferecida a adultos de Diaphorina citri. Aumento de 400x (A). Disco de papel filtro contendo
excremento sólidos (à esquerda) e líquidos (à direita) após exposição
Sacarose (B)

dos insetos à Dieta de
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Tabela 1 - Número médio de bainhas salivares e de excrementos sólidos e líquidos deixados por grupos de cinco
adultos de Diaphorina citri após 72 h no sistema de alimentação in vitro com diferentes dietas
artificiais

Dieta artificial

Nº médio de bainhas
salivares (± EPM)e

Nº médio de excrementos (± EPM)e

sólidos
líquidos
Dieta de Sacarosea
21,5 ± 4,9 c
6,7 ± 1,6 b
12,2 ± 5,2 b
Água mineralb
7,6 ± 0,9 b
0,8 ± 0,3 a
0,1 ± 0,1 a
Solução Salinac
0,4 ± 0,2 a
2,3 ± 1,1 a
0,8 ± 0,4 a
Sol. Salina + 30% sacarose
1,3 ± 0,2 a
0,1 ± 0,1 a
0,0 ± 0,0 a
NYSM (nutrient yeast salt medium) d
0,9 ± 0,3 a
0,1 ± 0,1 a
0,0 ± 0,0 a
NYSM + 30% sacarose
0,6 ± 0,2 a
0,5 ± 0,2 a
0,3 ± 0,2 a
Sem dieta (tratamento controle)
0,6 ± 0,2 a
0,2 ± 0,1 a
0,0 ± 0,0 a
a
Dieta de Sacarose (água mineral + sacarose 30% + corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%); bÁgua
(água mineral + corantes); cSolução Salina (água mineral + 8,5 g NaCl/L + corantes); dNYSM (nutrient broth,
yeast extract, MnCl2, MgCl2, CaCl2 + corantes)
e
Médias de 10 repetições (gaiolas de alimentação) por dieta.
EPM: erro padrão da média

Em todos os períodos de avaliação (24, 48 e 72 h), observou-se, na dieta de sacarose,
um número médio de 2-3 insetos em posição de alimentação na área da membrana
correspondente à gota de dietas (Figura 12). Nas demais dietas testadas, os insetos mostraramse mais dispersos na gaiola de alimentação, principalmente após as primeiras 24 h de
avaliação. Assim, o número médio de insetos observados em posição de alimentação foi
estatisticamente superior na dieta de sacarose em relação às demais em todos os períodos
avaliado. As demais dietas não diferiram estatisticamente do tratamento controle.
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Figura 12 - Número médio de adultos de Diaphorina citri observados em posição de alimentação no sistema in
vitro em períodos sucessivos (24, 48 e 72h) de avaliação em diferentes dietas artificiais: Dieta de
Sacarose (água mineral + sacarose 30% + corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%); Água
mineral (água + corantes); Sol. Salina (água mineral + 8,5 g NaCl/L + corantes); Sol. Salina +
sacarose (solução salina + sacarose 30% + corantes); NYSM (nutrient broth, yeast extract, MnCl2,
MgCl2, CaCl2 + corantes); NYSM + sacarose (NYSM + sacarose 30% + corantes); Sem dieta
(tratamento controle). Avaliaram-se 10 repetições (gaiolas de alimentação) por dieta, com cinco
insetos por gaiola. Barras sobre as colunas representam o erro padrão da média

4.2.3 Sobrevivência de ninfas de D. citri no sistema de alimentação in vitro

A sobrevivência das ninfas de 1º. ínstar foi baixa nas duas dietas avaliadas (Figura 13).
Na dieta de sacarose, onde a mortalidade foi um pouco menos acentuada, verificou-se
sobrevivência inferior a 30% com apenas 24 h do início do confinamento no sistema de
alimentação e de apenas 10% após 72 h, no melhor tratamento (dieta de sacarose). As dietas
de sacarose e de água mineral foram incluídas neste teste de sobrevivência com ninfas por
terem sido as que proporcionaram maior sobrevivência e número de bainhas salivares no
estudo com adultos (4.2.2)
Em relação aos adultos, as ninfas parecem demorar mais tempo para iniciar a
alimentação, mostrando pouca mobilidade na gaiola de alimentação após a sua introdução no
sistema. De certo modo, este comportamento é semelhante ao observado na planta, onde as
ninfas de primeiros ínstares também mostram baixa mobilidade, movimentando-se apenas em
casos de superpopulação (TSAI; LIU, 2000). Na presente pesquisa, observou-se mortalidade
elevada de ninfas de primeiros ínstares quando transferidas para partes da planta que são
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inadequadas para sua alimentação e desenvolvimento (dados não apresentados). Já os adultos
trocam frequentemente de local no interior da gaiola de confinamento ou na planta cítrica, até
encontrarem uma posição adequada para alimentação. Aliás, ficam agitados no momento da
avaliação, ao percebem a movimentação da gaiola. Em testes de criação de B. argentifolli,
Jancovich et al. (1997) obtiveram apenas o desenvolvimento da fase de ovo até o 3º.ínstar
ninfal Hall et al. (2010) não testaram o sistema de alimentação in vitro e a dieta de sacaros
com corantes para ninfas de D. citri. Apesar da alta mortalidade obsevada para ninfas no
presente trabalho, o sistema in vitro é promissor e com futuras adaptações pode se tornar
viável também para estudos com os insetos imaturos. Os testes de alimentação artificial com
hemípteros geralmente são feitos com insetos adultos provavelmente devido à dificuldade de
manipulação e sensibilidade apresentada por eles.
Apesar da mortalidade da maioria das ninfas no sistema de alimentação in vitro, as que
conseguiram se fixar na área da membrana sob a dieta permaneceram vivas até o final do
experimento, o que evidencia a ocorrência de ingestão da dieta artificial. Além disso, pela
reduzida pigmentação no tegumento das ninfas, pôde-se observar por transparência do
abdome sob estereoscópio, uma coloração esverdeada na região do tubo digestivo, indicando
a ingestão da dieta com corante (Figura 14B). As bainhas salivares produzidas pelas ninfas
foram observadas em menor número em relação aos adultos. Na dieta de sacarose, as ninfas
produziram bainhas de em média 0,25±0,09 bainhas por ∑ de 2 áreas de 2,5 x 2,5 mm. Na
dieta de água mineral produziram em média 0,70±0,26 e no controle, sem dieta, foram
produzidas em média 0,20±0,09. Apesar de serem observadas em menor número, as bainhas
que foram quantificadas mostravam um tamanho muito mais longo que o das bainhas
salivares produzidas pelos adultos, exceto no controle (Figura 14A), sugerindo a ocorrência
de atividade alimentar no sachê por períodos prolongados.

64

Figura 13 - Sobrevivência média de ninfas de Diaphorina citri no sistema de alimentação in vitro com dietas
artificiais distintas: Dieta de Sacarose (água mineral + sacarose 30%); Água mineral e sem dieta
(tratamento controle). Adicionou-se às dietas corante alimentício verde 0,1% e amarelo 0,4%.
Avaliaram-se 10 repetições (gaiolas de alimentação) por dieta, com cinco insetos por gaiola.

A

B

Figura 14 - Bainha salivar corada com safranina 0,1%, produzida por ninfa de quinto ínstar de Diaphorina citri
ao se alimentar na dieta de sacarose (A). Ninfa de quinto instar de D. citri com seus estiletes no
interior do sachê contendo a dieta artificial, no sistema de alimentação in vitro ; estiletes envolvidos
por bainha salivar corada com safranina 0,1%; e abdome mostrando em seu interior a coloração
verde da dieta ingerida (B)
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4.3 Otimização do sistema de alimentação in vitro para aquisição de Bt
4.3.1 Sobrevivência de Bt em dietas artificiais de D. citri
Neste teste investigou-se a viabilidade de esporos de Bt nas dietas artificiais de
sacarose, de água mineral e de solução salina com ou sem sacarose, que proporcionaram os
maiores índices de sobrevivência e de atividade alimentar de adultos de D. citri no estudo de
seleção de dietas (item 3.2.2). Células viáveis de Bt foram recuperadas de todos os meios
onde foram mantidas. Mesmo após 72 h de incubação, os esporos se mantiveram viáveis em
todas as dietas, sem nenhuma redução significativa em sua concentração (Figura 15).
Portanto, tais dietas são adequadas para a preservação do inóculo de Bt por um período de
pelo menos 72 h no sistema de aquisição in vitro. Este resultado é importante, considerandose que as dietas a base do meio de cultura de Bt (NYSM com ou sem sacarose) não foram
adequadas para a sobrevivência e alimentação de D. citri (Figura 10, Tabela 2).

Figura 15 - Número médio de unidades formadoras de colônia (UFC) de Bacillus thuringiensis (estirpe Btk-gfp)
recuperadas de suspensões dessa bactéria em dietas artificiais de Diaphorina citri, após períodos
crescentes de incubação a 28oC. Dieta de Sacarose (água mineral + sacarose 30% + corantes
alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%); Água mineral (água + corantes); Sol. Salina (água
mineral + 8,5 g NaCl/L + corantes); Sol. Salina + sacarose (solução salina + sacarose 30% +
corantes). Médias obtidas por diluição em série e plaqueamento de três alíquotas de 20 ul de cada
suspensão
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4.3.2 Teste de aquisição de Btk-gfp por D. citri em dieta de sacarose com e sem corantes
A dieta de sacarose, que proporcionou a maior sobrevivência e atividade alimentar aos
psilídeos (item 3.2.2), foi avaliada como meio para aquisição in vitro de Bt por D. citri, com e
sem adição de corantes alimentíceos. Os resultados mostraram a recuperação de unidades
formadoras de colônias (UFC) de Btk-gfp nos grupos de insetos que se alimentaram por 48 h
nas duas variações da dieta de sacarose (com e sem corantes) em que o inóculo bacteriano foi
adicionado (Tabela 2), comprovando a eficiência do sistema de alimentação in vitro para a
aquisição de Bt por D. citri.
Unidades formadoras de colônias crescidas nas placas provenientes do isolamento de
Bt dos insetos tratados e dos controles foram avaliadas quanto à morfologia das colônias. As
colônias possuíam um tamanho médio, esbranquiçadas e opacas com bordas irregulares, a
morfologia característica de B. thuringiensis, de acordo com a descrição de Benintende et al.
(2001). Células de Bt extraídas das colônias mostraram-se fluorescentes sob microscópio de
fluorescência, confirmando o isolamento da estirpe Btk-gfp do corpo dos insetos.
Os corantes alimentícios presentes na dieta de sacarose influenciaram estatisticamente
na sobrevivência dos insetos alimentados artificialmente no sistema in vitro.

Tabela 2 - Sobrevivência de adultos de Diaphorina citri e recuperação de Bacillus thuringiensis (estirpe Btk-gfp)
do corpo dos insetos após 48 h de acesso ao sistema de alimentação in vitro contendo mieta de
Sacarose com ou sem corantes alimentícios, e com ou sem suspensão da bactéria
Porcentagem de
Média do Nº de UFC
sobrevivência de D. citri(±
após o isolamento de Bt
EPM)c
dos insetos c
a
Dieta de Sacarose com corantes
94,4 ± 5,5 aA
0
Dieta de Sacarose sem corantesb
61,1 ± 20,0 aB
0
Dieta de Sacarose com corantes + Btk-gfp
94,4 ± 5,5 aA
47,33
Dieta de Sacarose sem corantes + Btk-gfp
61,1 ± 14,6 aB
29,33
a
Agua mineral + sacarose 30% + corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%
b
Água mineral + sacarose 30%
c
Médias de seis repetições (gaiolas de alimentação) por tratamento, com cinco insetos por repetição
Tratamento

EPM: erro padrão da média
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4.3.3 Período de tempo necessário para aquisição de Bt por D. citri in vitro
Este teste foi desenvolvido para definir um período de tempo adequado de acesso à
aquisição de Bt por D. citri, considerando-se dados de sobrevivência do inseto, atividade
alimentar e de recuperação de células de Bt do corpo do inseto. Com até 12 h de alimentação
na dieta artificial, a sobrevivência não foi afetada. Após 24 h, os insetos apresentaram
mortalidade de 5% e, após 48 horas, a mortalidade aumentou para cerca de 25% na dieta
contendo Bt (Figura 16). Como esperado, o número médio de bainhas salivares aumentou
com o período de acesso à dieta artificial, variando de 2,8±0,5 nas primeiras 12 h até 14,7±6,3
em 48 h na dieta de sacarose contendo Bt e 2,6±1,1 com 12 h de alimentação e 8,4±1,9 na
dieta sem Bt (Tabela 3).
O número médio de unidades formadoras de colônia (UFC) foi de 21,9±8,0 em placas
com macerado de insetos que se alimentaram por 12 h, 11,3±4,9 em 24 horas de alimentação
e 1,0±0,4 em 48 horas de alimentação, enquanto no controle, não houve crescimento de UFC.
Estes dados mostram uma redução no número de UFC no inseto com o aumento no período
de acesso à aquisição (PAA) (Tabela 3). Os resultados indicam uma maior eficiência de
aquisição da bactéria nas primeiras 24 h do PAA. Este resultado é consistente com os dados
de atividade alimentar na dieta de sacarose com Bt, na qual não foi observado um aumento
significativo no número de bainhas salivares na membrana com 48 h de PAA, indicando que
os insetos se alimentaram com mais eficiência nas primeiras 24 h. Considerando-se, ainda,
que a sobrevivência do inseto começa a ser afetada com 48 h de confinamento na dieta
artificial com ou sem Bt (Figura 16), conclui-se que o período de tempo ótimo para exposição
de D. citri ao sistema de aquisição in vitro seja por volta de 24 h.
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Figura 16 - Porcentagem média de sobrevivência de adultos de Diaphorina citri após 12, 24 e 48 h de
confinamento em sistemas de alimentação in vitro contendo Dieta de Sacarose (água mineral +
30% de sacarose + corante alimentício verde 0,1% e amarelo 0,4%) + Bacillus thuringiensis (estirpe
Btk-gfp), ou apenas Dieta de Sacarose. Avaliaram-se 10 repetições (gaiolas de alimentação) por
tratamento, com cinco insetos por repetição. O experimento foi mantido a 25°C±2, 70%UR±10 e
fotofase de 16 h

Tabela 3 - Número médio de bainhas salivares produzidas por adultos de Diaphorina citri e recuperação de
unidades formadoras de colônias (UFC) de Bacillus thuringiensis (estirpe Btk-gfp) do corpo dos
insetos após 12, 24 e 48 h de acesso ao sistema de alimentação in vitro contendo Dieta de sacarose
com ou sem suspensão de Btk-gfp

Nº médio de bainhas salivares(±EPM)a
Tempo
12h
24h
48h

Dieta de Sacaroseb
2,6 ±
5,4 ±
8,4 ±

1,1
1,0
1,9

Dieta de Sacarose +
Btk-gfp
2,8 ± 0,5
13,7 ± 2,8
14,7 ± 6,3

Nº médio de UFC(±EPM) em 20µL de
macerado dos insetosa
Dieta de Sacarose +
Dieta de Sacarose
Btk-gfp
0,0 ± 0,0
21,9 ± 8,0
0,0 ± 0,0
11,3 ± 4,9
0,0 ± 0,0
1,0 ± 0,4

a

Médias de 10 repetições (gaiolas de alimentação) por tratamento, com cinco insetos por repetição

b

Água mineral + sacarose 30% + corantes alimentícios verde 0,1% e amarelo 0,4%

EPM: erro padrão da média

4.3.4 Concentração de Bt na dieta artificial para bioensaios de aquisição in vitro por
adultos de D. citri
As duas formas de incorporação de Bt na dieta artificial de sacarose resultaram em
aquisição da bactéria por D. citri no sistema de alimentação in vitro O pellet bacteriano
obtido por centrifugação do meio de cultura e posteriormente ressuspendido na dieta de
sacarose foi a forma mais adequada de se oferecer Bt aos insetos.
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Btk-gfp foi recuperado após isolamento dos insetos que permaneceram em
alimentação em membranas contendo tanto o pellet ressuspendido quanto o cultivo final de Bt
diluído na dieta de sacarose. Não se recuperou a bactéria apenas de insetos alimentados na
dieta controle (sem adição de Bt). Entretanto, do isolamento dos insetos alimentados em dieta
com o pellet ressuspendido, cresceu um número maior de UFC nas placas. Isto pode ter sido
ocasionado por uma maior concentração de esporos e cristais da bactéria na dieta com o pellet
ressuspendido, e/ou por uma maior ingestão desta dieta. O estudo de seleção de dietas
artificiais para D. citri (4.2.2) mostrou baixíssima atividade alimentar de insetos em dieta a
base de meio de cultura NYSM (Tabela 1). Portanto, é provável que tenha ocorrido menor
ingestão na dieta em que Bt foi incorporado por diluição do cultivo final de Bt (obtido em
meio NYSM).
Após a transferência para as plantas, a sobrevivência de adultos de D. citri foi elevada
em todos os dos tratamentos, indicando que estirpe Btk-gfp não é patogênica quando ingerida
pelos adultos.

4.4 Avaliação da patogenicidade de estirpes de Bt a D. citri em sistema de aquisição in
vitro
4.4.1 Bioensaio com adultos de D. citri
Observou-se baixa taxa de mortalidade de adultos de D. citri nos bioensaios seletivos
com nove estirpes de Bt, ao final do período de 5 dias de observação dos insetos sobre os
seedlings de laranja „Pera‟ (Tabela 4). A estirpe S997 foi a única que apresentou mortalidade
acima de 20%. A mortalidade no tratamento controle (dieta de sacarose sem adição de Bt) foi
baixa nos bioensaios I e II. Nos bioensaios III e IV a mortalidade aumentou, podendo estar
relacionada à manipulação dos insetos e exposição a dietas distintas daquela oferecida na
criação, em que murta foi usada como planta hospedeira. Para montagem do bioensaios, os
adultos foram retirados das condições de criação, anestesiados com CO2, transferidos para
uma dieta artificial e posteriormente para plantas de laranja „Pera‟. Portanto, o preparo do
bioensaio gera um estresse no inseto, podendo ser este um dos fatores responsáveis por parte
da mortalidade observada no tratamento controle.
A não toxicidade de Bt com relação a insetos adultos foi relatada por Davidson et al.
(1996) quando realizaram ensaios de alimentação in vitro de adultos de moscas-brancas,
Bemisia argentifolli, com 9 toxinas de Bt ativadas ou não por tripsina, mostrarando que
nenhuma das estirpes causou mortalidade.
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Tabela 4 – Porcentagem média de mortalidade de adultos de Diaphorina citri em bioensaios com nove estirpes
de Bacillus thuringiensis, envolvendo um período de 30 h no sistema de aquisição in vitro com
suspensões bacterianas em dieta de sacarose, a 25 ± 2°C, 70 ±10%UR e fotofase de 24 h, seguido de
5 dias sobre seedlings de laranja „Pera‟, a 25 ± 2°C, 70 ±10%UR e fotofase de 16 h

Bioensaio

Estirpe

10,0

± 4,1

S1576

5,0

± 2,9

S616

7,5

± 4,8

C-

7,5

± 4,8

S2032

12,5

± 6,3

S234

15,0

± 6,5

S084

7,5

± 4,8

C-

5,0

± 2,9

S2032

16,7

± 12,0

S083

15,0

± 8,7

S2196

17,5

± 6,3

C-

15,0

± 11,9

S2032

15,0

± 5,0

S1302

7,5

± 4,8

S997

22,5

± 12,5

C-

15,0

± 2,9

S2032
I

II

III

IV

a

b

% de mortalidade(±EPM)a

Média de quatro repetições (gaiolas de alimentação) por tratamento, contendo 10 insetos por repetição

b

S2032: estirpe de Bt transformada com o gene gfp (Btk-gfp)

EPM: erro padrão da média

4.4.2 Bioensaio com ninfas de D. citri
As estirpes S2032, S1302 e S997 causaram mortalidade de 82% em ninfas de D. citri
após 96 h de confinamento no sistema de aquisição in vitro. Já nas primeiras 24 h a
mortalidade foi superior a 40%, atingindo 60-70% com 48 h. A mortalidade no tratamento
controle (sem adição de Bt) também foi elevada, atingindo 25% após 24 h de confinamento
dos insetos, e cerca de 60% ao final do bioensaio. Entretanto, considerando-se os dados até 48
h, pode-se deduzir que as três estirpes testadas tiveram um efeito negativo as ninfas, já que a
mortalidade média com essas estirpes foi cerca de duas vezes superior à observada no
controle (Figura 17). Melatti et al. (2010) relataram mortalidade entre 50 e 76% de ninfas de
2º. ínstar de A. gossipii alimentadas com folhas de algodão onde Bt foi inoculado nos
controles, com folhas de algodão não inoculadas, não houve mortalidade.
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A mortalidade de 30% no tratamento controle nas primeiras 48 h está provavelmente
relacionada à sensibilidade das ninfas à manipulação e exposição à dieta artificial, de forma
semelhante ao que se observou para adultos em 4.4.1. Neste ensaio, em que foram utilizadas
ninfas de terceiro a quinto ínstares, observou-se maior sobrevivência do que no ensaio
realizado com ninfas de primeiro ínstar (item 4.2.3), no qual a mortalidade foi superior a 70%
com apenas 24 h de confinamento na dieta de sacarose.
Para reduzir a mortalidade ninfal no tratamento controle em estudos futuros, sugere-se
que o bioensaio envolvendo aquisição de Bt in vitro seja modificado, transferindo-se as ninfas
para seedlings de laranja ou de murta após um período de acesso à aquisição bacteriana na
dieta artificial de, no máximo, 24 a 30 h, de modo semelhante ao que foi feito nos bioensaios
com adultos (item 4.2.1). Para reduzir a mortalidade de ninfas, que são muito sensíveis à
procedimentos de transferência com pincel nos primeiros instares, sugere-se iniciar o
bioensaio com ninfas de quarto ou quinto ínstar.

Figura 17 – Porcentagem média diária de mortalidade de ninfas de 3º. ínstar de Diaphorina citri em bioensaio
com três estirpes de Bacillus thuringiensis, durante um período de 96 h no sistema de aquisição in
vitro com suspensões bacterianas em dieta de sacarose, a 25 ± 2°C, 70 ±10%UR e fotofase de 14 h,
Avaliaram-se seis repetições (gaiolas de alimentação) por tratamento, contendo 10 insetos por
repetição
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4.5 Desenvolvimento de sistemas de aquisição de Bt por D. citri in planta

4.5.1 Métodos de inoculação de Bt em plantas cítricas
Este teste mostrou que Btk-gfp foi absorvido por ramo jovem cortado de seedling de
laranja „Pera‟, cuja extremidade basal foi mergulhada por 24 h em suspensão bacteriana na
concentração de 1:10 (Btk-gfp:H20 destilada). Células de Btk-gfp foram recuperadas por
isolamento primário de uma amostra foliar, comprovando a absorção e translocação da
bactéria pelo ramo cortado. A identidade de Btk-gfp no isolamento foi confirmada por
microscopia de fluorescência, em microscópio Zeiss Axiovert 135M após o crescimento por
18 horas a 28ºC.
Além da inoculação de Bt no ramo jovem cortado, outros métodos de inoculação
foram testados neste primeiro teste, envolvendo absorção pelo sistema radicular ou por ramos
lenhosos cortados, porém sem sucesso na recuperação de UFC de Btk-gfp em isolamento de
amostras foliares. Esta parte do projeto foi conduzida a caráter preliminar, com apenas uma
concentração de inoculo em água destilada (1:10). Porém, se a bactéria foi capaz de ser
conduzida sistemicamente por meio dos vasos ao ser absorvida pelo ramo cortado jovem,
postulou-se que seria possível ocorrer também absorção pela raiz, talvez com concentrações
mais elevadas de inóculo ou sob determinadas condições ambientais. Assim, o teste foi
repetido inoculando-se a bactéria na mesma concentração (1:10 Btk-gfp:água destilada) em
ramos jovens cortados e via sistema radicular por meio da inoculação da suspensão de Btkgfp diluída no solo, próximo à haste do seedling.

Foi possível recuperar Btk-gfp pelo

isolamento de Bt de folhas de ambos os tratamentos. No tratamento controle, onde apenas
água destilada foi inoculada, não cresceram colônias após o isolamento de Bt. As células
recuperadas de Btk-gfp foram observadas em microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 2.

4.5.2 Movimentação de Bt em seedlings de citros e murta e aquisição por D. citri após
inoculação via raiz
4.5.2.1 Experimento com seedlings de laranja „Pera‟

Os resultados mostraram que a estirpe Btk-gfp, quando diluída em água destilada autoclavada
e inoculada no solo, próximo aos seedlings de citros, foi absorvida pelas raízes e se
movimentou pela planta alcançando as folhas. Btk-gfp foi recuperado por isolamento em

73

amostras foliares de plantas inoculadas com todas as concentrações testadas: 1:10, 2,5:10,
5:10 e 10:0 (cultivo de Btk-gfp:H2O destilada autoclavada). Do isolamento das folhas do
controle negativo 0:10 (Btk-gfp:H2O destilada autoclavada) não houve crescimento bacteriano
(Tabela 5).

Após a recuperação das colônias bacterianas em meio de cultura, a comprovação da
identidade de Btk-gfp foi feita pela análise de fluorescência em Microscópio Zeiss Axioskop
2. Células fluorescentes foram observadas em grande quantidade nas lâminas preparadas a
partir de alíquotas de UFC crescidas após o plaqueamento de macerados das plantas
inoculadas (Figura 18). De algumas plantas cítricas inoculadas não foi possível isolar Btk-gfp
(Tabela 5). Para estes isolamentos, utilizou-se apenas uma folha da região mediana da
plântula. A não recuperação de Btk-gfp pode ter ocorrido pela baixa quantidade de tecido
utilizado, ou mesmo, pela baixa concentração de Bt na plântula. Esta possível baixa
concentração de Bt pode estar relacionada com a idade das plantas. Os seedlings utilizados
neste teste foram inoculados quando estavam com, aproximadamente, 5 meses, altura de 1215 cm e base da haste já lenhosa. Monnerat et al. (2009) observaram a persistência de Bt em
plântulas de algodão e de couve com 28 dias de idade, tanto com aplicação única de Bt quanto
com aplicações semanais.
Adultos de D. citri confinados nas folhas dos seedlings de citros por 48 h
aparentemente adquiriram a estirpe Btk-gfp. Colônias com células fluorescentes foram
recuperadas de todos os grupos de 10 insetos que se alimentaram em plântulas positivas para
Btk-gfp (Tabela 5). Entretanto, o isolamento de grupos de insetos confinados em plântulas do
tratamento controle, que foram todas negativas para Btk-gfp, também resultou em crescimento
de UFC que fluoresceram na microscopia. Essas colônias apresentaram-se em número
reduzido, comparando-se aos isolamentos obtidos de insetos dos tratamentos com Bt (Tabela
5); assim, podem ser resultantes de algum tipo de contaminação no momento do isolamento,
ou mesmo serem naturais dos insetos. Apesar de células bacterianas isoladas de insetos do
tratamento controle apresentarem fluorescência semelhante à da estirpe Btk-gfp, é possível
que isso seja devido a uma autofluorescência de outras espécies de bactérias presentes nos
insetos. Para testes semelhantes com lepidópteros, Monnerat et al. (2009) dissecaram os
intestinos das lagartas que se alimentaram em plantas de couv e e algodão, para reisolar a
estirpe inoculada e marcada com gfp.
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Tabela 5 - Isolamento primário de Bacillus thuringiensis (Btk-gfp) de folhas de seedlings de laranja „Pêra‟, após
48 h da inoculação via raiz de diferentes diluições de cultivo da bactéria em água destilada, e de
grupo de adultos de Diaphorina citri confinados sobre os seedlings por 48 h

Planta
cítrica
Nº.

Grupos de
10 insetos
confinados
na planta

Diluições de Bt inoculadas (Btk-gfp:H2O)

1:10

2,5:10

5:10

10:10

0:10
(Controle negativo)

++a
++
++
Isolamento de
++
++
++
Btk-gfp das
++
++
++
folhas
++
++
1
+++
NA
++
NA
NA
2
+++
NA
++
NA
2
1
NA
++++
NA
NA
+
2
NA
++++
NA
NA
+
Isolamento de
3
1
+++
++++
++
NA
+
Btk-gfp dos
2
+++
++++
++
NA
+
grupos de
4
1
+++
++++
NA
++
+
insetos
2
+++
++++
NA
++
+
5
1
+++
NA
NA
++
+
2
+++
NA
NA
++
+
a
Representação da quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC) crescidas a partir do isolamento de
Btk-gfp de folhas de seedlings de laranja „Pera‟ e de insetos confinados nos mesmos: (+) até 3 UFC ; (++) até 30
UFC; (+++) até 100 UFC; e (++++) mais de 100 UFC.
b
NA: não avaliado. Os insetos foram confinados somente em seedlings de onde Btk-gfp foi recuperado
1
2
3
4
5
1

A

B

Figura 18 - Células fluorescentes de Bacillus thuringiensis (Btk-gfp) isoladas de folhas de laranja „Pera‟, com
aumento de 1000 vezes (A) e de 400 vezes (B) em microscópio de fluorescência Zeiss Axioskop 2
(comprimento de onda 530 – 550 nm)
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4.5.2.2 Experimento com seedlings de murta

No experimento de inoculação via raiz realizado com plantas de murta, Btk-gfp foi
recuperado por isolamento em amostras foliares de todas as plantas inoculadas, em todas as
concentrações de inóculo testadas, exceto nas plantas do controle negativo (Tabela 6). Para o
isolamento da bactéria de cada planta de murta, amostrou-se um maior volume de tecido
vegetal do que no experimento realizado com seedlings de laranja (4.5.2.1), incluindo o terço
médio e apical da haste e o pecíolo da maioria das folhas. As plântulas de murta testadas
estavam com idade aproximada de 4 meses e mediam cerca de 6-8 cm de altura. Assim, em
relação às plantas cítricas do experimento anterior, as plântulas de murta usadas no presente
experimento eram um pouco mais jovens e menores. Pode ser que estas diferenças tenham
permitido que Bt fosse absorvido e se deslocasse com maior facilidade pela plântula de murta,
resultando em reisolamento de todos os tratamentos e plantas inoculadas.
Bactérias fluorescentes semelhantes a Btk-gfp foram isoladas de grupos de ninfas e
adultos de D. citri que se alimentaram nas plantas de murta de todos os tratamentos, porém,
com freqüência mais elevada em grupos de adultos confinados nos seedlings de murta
previamente inoculadas com as suspensões bacterianas mais concentradas (5:10 e 10:10;
cultivo de Btk-gfp:H2O destilada autoclavada) (Tabela 6). Neste experimento também houve
recuperação de colônias bacterianas com células fluorescentes dos grupos de insetos que se
alimentaram em plantas do tratamento controle (inoculadas apenas com água destilada), que
foram negativas para o isolamento de Btk-gfp. Entretanto, a maior freqüência de isolamento
de UFC de adultos do tratamento com inóculo de Btk-gfp mais concentrado (10:10), sugere
que parte das bactérias recuperadas desses insetos sejam de fato Btk-gfp. Novos estudos
devem ser conduzidos para confirmar a identidade dessas bactérias fluorescentes isoladas de
D. citri, realizando-se isolamentos e outros testes diagnósticos de Btk-gfp com amostras de
tubo digestivo extraídas dos insetos, de forma semelhante ao que foi feito com lepidópteros
por Monnerat et al. (2009).
Em resumo, os resultados dos dois experimentos demonstram que a estirpe de Bt
contendo gfp foi absorvida e translocada sistemicamente pelas plantas de laranja e de murta,
provavelmente por meio do sistema vascular, de onde podem ter sido adquiridas por D. citri.
A confirmação da ocorrência de ingestão de Bt-gfp por D. citri ao se alimentar de plantas
inoculadas via raiz, ainda depende de estudos adicionais que comprovem a identidade de Btgfp nos isolamentos dos insetos. Este comportamento endofítico de Bt que possibilita a sua
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aquisição por insetos que se alimentam em plantas inoculadas com o patógeno, já foi
demonstrado por Monnerat et al. (2003).
Em citros e murta, é possível que a bactéria inoculada tenha sido absorvida pelas
raízes e transportada para a parte aérea da planta pelos vasos condutores do xilema, mas os
mecanismos de transporte ainda são desconhecidos. Também não se sabe se poderia ocorrer
transporte da bactéria para o floema da planta, que é o local preferencial de alimentação de D.
citri (BONANI et al., 2010) Sabe-se que ocorre transporte lateral de água e minerais do
xilema para o floema ocorre por meio dos raios vasculares (células parenquimatosas)
(RAVEN et al., 1978). Além da alimentação de D. citri nos vasos do floema, sabe-se que este
inseto pode também sugar seiva dos vasos do xilema, e o faz com maior freqüência após
períodos prolongados de jejum (BONANI et al. 2010). Supõe-se que este comportamento de
alimentação no xilema por insetos sugadores de floema seja um mecanismo de hidratação e
regulação osmótica após períodos de estresse hídrico ou falta de alimento (SPILLER et al.,
1990). Tal comportamento pode aumentar a eficiência de aquisição de Bt por insetos
sugadores como afídeos e psilídeos, se esta bactéria for restrita a vasos do xilema quando
absorvida pelas plantas. Sem dúvida, são necessários mais estudos para esclarecer a
localização de Bt-gfp em tecidos de plantas cítricas, bem como o seu mecanismo de
transporte.
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Tabela 6 - Isolamento primário de Bacillus thuringiensis (Btk-gfp) na parte aérea de seedlings de murta, após 48
h da inoculação via raiz de diferentes diluições de cultivo da bactéria em água destilada, e de grupo
de adultos de Diaphorina citri confinados sobre os seedlings por 48 h

Planta
de
murta
Nº.

Grupos de
10 insetos
confinados
na planta

Diluições de Bt inoculadas (Btk-gfp:H2O)
1:10

2,5:10

5:10

10:10

0:10(controle
negativo)
1
++ a
++
++
++
2
++
++
++
++
Isolamento de
3
++
++
++
++
Btk-gfp de
4
++
++
++
++
pecíolos e haste
5
++
++
++
++
Adultos
+
+
+
+
+
1
Ninfas
+
+
Adultos
+
+
++
+
2
Isolamento de
Ninfas
+
Btk-gfp de
Adultos
+
+
+
+
3
adultos e ninfas
Ninfas
+
+
+
+
mantidas na
Adultos
++
++
+
plantas
4
Ninfas
+
+
+
+
Adultos
+
+
++
+
5
Ninfas
+
+
+
+
+
a
Representação da quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC) crescidas a partir do isolamento de
Btk-gfp de pecíolos e hastes de seedlings de murta e de insetos confinados nos mesmos: (+) até 3 UFC ; (++) até
30 UFC.

4.5.3 Teste de aquisição de Bt por ninfas de D. citri em ramos cortados
Btk-gfp foi isolado dos grupos de ninfas que se alimentaram em ramos de murta em
contato com suspensões de Bt obtidas tanto pela ressuspensão de pellet bacteriano em água
destilada autoclavada, como pela diluição de cultivo final (suspensão de esporos e cristais de
Bt com 72 h de crescimento em meio NYSM) em água destilada autoclavada (1:10).
Entretanto, recuperou-se um maior número de UFC dos grupos de ninfas que se alimentaram
nos ramos de murta mantidos no cultivo final de Bt diluído em H2O destilada. (Tabela 7). No
macerado dos insetos do tratamento controle (ramos mantidos apenas em água destilada) não
houve crescimento bacteriano; a presença de células fluorescentes foi detectada apenas em
macerados de insetos que se alimentaram nos ramos submetidos às suspensões bacterianas.
Esses resultados confirmam a aquisição bacteriana de Btk-gfp por ninfas de D. citri no
sistema de aquisição em ramos de murta cortados, e indicam que o método do cultivo final
diluído em água promove melhor aquisição de bactérias pelo inseto.
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Tabela 7 - Recuperação de Bacillus thuringiensis (Bt-gfp) por isolamento primário de ninfas de Diaphorina citri
que se alimentaram por 5 dias em ramos de murta cortados e colocados em contato com suspensões
de Bacillus thuringiensis preparadas por diluição do meio de cultivo final ou por ressuspensão do
pellet (após centrifugação do cultivo final) em H20 destilada
Forma de preparo do inóculo

Repetiçãoa

Cultivo final de Bt-gfp diluído em H20
(1:10)

1
2
1
2

Bt-gfp recuperado após
isolamento dos insetos b
++
++
+++
+++

Apenas H20 destilada (Controle
negativo)

1
2

-

Pellet de Bt-gfp ressuspendidoem H20

a

Ramo de murta contendo 10 ninfas de 1º. a 4º. ínstares de D. citri
Quantificação do crescimento de UFC de Btk-gfp em meio seletivo NYSM após o isolamento dos insetos. +: até
5 UFC; ++: até 10 UFC; +++: mais de 10 UFC
b

4.5.4 Avaliação de patogenicidade de estirpes de Bt a ninfas de D. citri em sistema de
aquisição in planta
4.5.4.1 Bioensaios em ramos de murta
Avaliaram-se, ao todo, 21 estirpes de Bt em quatro bioensaios de patogenicidade a
ninfas de D. citri, que foram realizados utilizando-se o sistema de aquisição em ramos de
murta cortados e mantidos em frasco com suspensão de inóculo bacteriano. Os resultados
mostraram uma variação de 0 a 24,9% na taxa de mortalidade dos insetos mantidos no
tratamento controle (ramos mantidos apenas em água) nos diferentes bioensaios (Tabela 8).
Isto se deve ao fato de que os bioensaios foram conduzidos em períodos distintos e houve
murcha de alguns ramos antes do final (a partir de 72 h) dos últimos bioensaios, ocasionando
uma maior mortalidade da testemunha. Portanto, embora tenha se buscado uma padronização
na qualidade e tamanho das brotações das plantas de murta usadas nos testes e na sua
manipulação (corte com tesoura), é possível que uma variação na fisiologia dos ramos
cortados tenha ocorrido entre os diferentes bioensaios.
A despeito da variabilidade na taxa de mortalidade dos controles, foi possível
identificar algumas estirpes de Bt com mortalidade acima da média do tratamento controle,
tais como: S1989 (24,4%) no bioensaio II, S601 (34,9%) no bioensaio III, e S1302 (36,6%) e
S1450 (46,6%) no bioensaio IV (Tabela 8).
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Tabela 8 - Porcentagem média de mortalidade de ninfas de 3º instar de Diaphorina citri em bioensaios com
diferentes estirpes de Bacillus thuringiensis (Bt), cujo cultivo final foi diluído em H2O destilada
(1:10) e usado para imersão de ramos de murta (Murraya paniculata) cortados, contendo os insetos.
A avaliação da mortalidade ninfal foi feita após 5 dias de contato dos ramos com a suspensão
bacteriana, a 25 ± 2°C, 70 ±10%UR e fotofase de 14 h

Bioensaio

I

II

III

IV

a

Estirpe
S29
S1576
S616
S2032
S1806
b
CS1989
S83
S84
S130
S158
CS234
S601
S612
S845
S997
CS1122
S1301
S1302
S1450
S2196
S1457
C-

Mortalidade(%)a
6,6
11,6
9,9
9,9
9,9
13,3
24,4
0,0
3,3
6,6
0,0
0,0
19,9
34,9
28,3
21,6
16,6
24,9
26,6
15,5
36,6
46,6
14,9
24,4
21,6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

EPM
0,0
4,1
7,9
3,3
3,3
7,6
21,1
0,0
1,9
1,6
0,0
0,0
9,8
11,9
18,1
4,1
7,9
8,3
15,3
9,6
19,5
14,1
8,7
4,4
8,7

Média de quatro repetições (ramos cortados) por tratamento, contendo 15 ninfas por repetição

b

C-: controle negativo, no qual os ramos cortados contendo ninfas foram colocados em água destilada.

EPM: erro padrão da média
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4.5.4.2 Bioensaio em ramos de citros

Uma seleção de estirpes de Bt que ocasionaram maior mortalidade à ninfas nos
bioensaios previamente conduzidos em ramos de murta (item 4.5.4.1) foram testados
conjuntamente sobre ramos jovens cortados de laranja „Pera‟, os quais foram mantidos em
frascos com suspensão bacteriana. A mortalidade das ninfas de D. citri foi baixa (<10%) nas
primeiras 24 h para todas as estirpes testadas. A partir deste período, a maioria das estirpes
causou mortalidade superior à do tratamento controle (ramos mantidos apenas em água)
(Figura 19).
As estirpes S1989 e S1302 foram as que mais se destacaram, provocando
mortalidade ao redor de 75% em apenas 48 h. As estirpes S1576, S1450 e S601 causaram
mortalidade entre 35 e 55%, o que as diferenciou do tratamento controle, que apresentou
mortalidade de 22%, nas primeiras 48 h. Entretanto, a partir de 48 h, a mortalidade no
tratamento controle aumentou acentuadamente, atingindo mais de 70% ao final de 72 h,
dificultando a interpretação dos resultados (Figura 19).
A mortalidade no controle pode estar relacionada à sensibilidade das ninfas por
terem sido transferidas de plantas de murta (hospedeiro de criação) para os ramos de citros.
Nos bioensaios com murta, as ninfas em geral resistiram bem à transferência para ramos de
murta e a mortalidade foi relativamente baixa (0-24,9%) nos controles, mesmo após 5 dias da
transferência para os ramos cortados (Figura 8). Portanto, o fator 'planta hospedeira‟ parece
influenciar bastante o sucesso do bioensaio em ramos cortados. No caso de bioensaio com
ramos de citros, pode ser que a mortalidade no controle seja reduzida se a oviposição for
realizada nos próprios ramos de citros, permitindo-se o desenvolvimento das ninfas neste
hospedeiro até o 3º ou 4º. ínstares, antes de se realizar a poda e colocação dos ramos nas
suspensões bacterianas.
As ninfas deste teste com ramos de citros apresentaram comportamento de descida
para a haste da planta semelhante ao observado nos testes com murta. A partir de 48 h do
início do ensaio em citros, as ninfas sobreviventes desceram para a haste da planta. O que
diferenciou em relação ao teste em murta foi a troca de ínstares; em ramos cítricos não foi
observado este processo. Como já mencionado, pode ter havido uma não adaptação da maior
parte das ninfas ao novo hospedeiro.
Com base nos dados obtidos até 48 h do início do teste, em que mortalidade no
tratamento controle ainda estava baixa, pode-se concluir que as estirpes S1989 e S1302
afetaram significativamente a sobrevivência das ninfas, mostrando-se promissoras para
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estudos de patogenicidade a D. citri. Este resultado é consistente com o obtido no sistema de
aquisição in vitro, em que a estirpe S1302 também ocasionou mortalidade ninfal superior a do
controle, com até 48 h do início do ensaio (item 4.4,2).

Figura 19 - Porcentagem média de mortalidade de ninfas de 3º instar de Diaphorina citri em bioensaio com
diferentes estirpes de Bacillus thuringiensis (Bt), cujo cultivo final foi diluído em H2O destilada
(1:10) e usado para imersão de ramos de laranja „Pêra‟ cortados, contendo os insetos. Avaliou-se
diariamente a mortalidade ninfal, durante 4 dias de contato dos ramos com a suspensão bacteriana, a
25 ± 2°C, 70 ±10%UR e fotofase de 14 h. Médias de quatro repetições (ramos) por tratamento,
contendo 15 ninfas por repetição. No tratamento controle (Sem Bt), os ramos com insetos foram
mantidos em água destilada

82

83

5 CONCLUSÕES
 O sistema de alimentação in vitro, composto pela parte inferior de uma placa de Petri
de 40 mm de diâmetro e coberto por duas membranas de Parafilm® contendo dieta
artificial, é adequado para aquisição de Bacillus thuringiensis (Bt) por Diaphorina
citri Kuwayama.
 Dentre seis dietas artificiais avaliadas, a dieta de sacarose (30%) e corantes
alimentícios (verde 0,1% e amarelo 0,4%) em água mineral proporcionou maior
atividade alimentar e sobrevivência de adultos de D. citri.
 A centrifugação do cultivo final de Bt e ressuspensão do pellet na dieta de sacarose
com corantes é a forma mais adequada para oferecer a bactéria a D. citri em ensaios de
aquisição in vitro.
 Em 12 h, adultos de D. citri adquirem Bt no sistema de alimentação in vitro.
Considerando-se as taxas de sobrevivência e atividade alimentar do inseto e de
recuperação de células de Bt em seu corpo, estima-se que 30 h seja um período ótimo
para exposição de D. citri ao sistema in vitro.
 Em bioensaios de aquisição in vitro, as estirpes de Bt denominadas S2032, S1576,
S616, S234, S84, S83, S2196, S1302 e S997 não são patogênicas aos adultos de D.
citri.
 Bt-gfp é absorvido pelas raízes ou ramos novos cortados de seedlings de laranja-doce
[Citrus sinensis (L.) Osbeck] cv „Pera‟ e de murta [Murraya paniculata (L.) Jack], e
translocado até as folhas.
 Adultos e ninfas de 3º. ínstar de D. citri adquirem Bt-gfp em ramos novos de laranjadoce e de murta cuja base foi cortada e mergulhada em suspensão de inóculo dessa
bactéria.
 Em bionsaios de aquisição de Bt em ramos cortados de murta, observou-se
mortalidade de ninfas de D. citri para as estirpes S1989, S1450, S1302 e S601.
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 Em bioensaio de aquisição de Bt em ramos cortados de citros, observou-se maior
mortalidade de ninfas de D. citri para as estirpes S1989 e S1302.

85

REFERÊNCIAS
AKEY, D.H.; BECK, S.D. Continuous rearing of the peã aphid, Acyrthosiphon pisum, on a
holidic diet. Annals of the Entomological Society of America. College Park, v. 64, p.353356, 1971.
ARONSON, A.I.; BECKMAN, W.; DUNN, P. Bacillus thuringiensis and related insect
pathogens. Microbiological Review, Washington, v. 50, p. 1-24, 1986.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EXPORTADORES DE CITROS. Disponível em:
<http:// www.abecitrus.com.br>. Acesso em: 17 de março de 2011.
AUBERT, B. Trioza erytreae (del Guercio) and Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera:
Psylloidea), the two vectors of citrus greening disease: Biological aspects and possible control
strategies. Fruits, Paris, v. 42, p. 149-162, 1987.
AZEVEDO, J.L. Engenharia genética aplicada ao controle microbiano de insetos. In: ALVES,
S.B.(Ed.). Controle microbiano de insetos. 2 ed. Piracicaba: FEALQ, 1998, v.1, p. 239 267.
AZEVEDO, J.L.; MACCHERONI Jr, W.; ARAUJO, W.L.; PEREIRA, J.O. Microrganismos
endofíticos e seu papel em plantas tropicais. In: SERAFINI, L.A.; BARROS, N.M.;
AZEVEDO, J.L. (Ed.). Biotecnologia: avanços na agricultura e na agroindústria. Caxias do
Sul: EDUCS, 2002. cap. 8, p. 233-268.
AZEVEDO, J.L.; MACCHERONI Jr, W.; PEREIRA, J.O.; ARAUJO, W.L. Endophytic
microorganisms: a review on insect control and recent advances on tropical plants. Electronic
Journal of Biotechnology, Valparaíso, v. 3, p. 40-65, 2000.
BEEGLE, C.B.; YAMAMOTO, T. Inovation paper (C.P. Alexander Fund): Hestory of
Bacillus thuringiensis Berliner research and development. The Canadian Entomologist,
Ottawa, v. 124, p. 587-616, 1992.
BEGAMANN, E.C.; FERNANDES, S.C.S.; FARIA, A.M. Surto de Diaphorina citri
Kuwayama, 1908 (Hemiptera: Psyllidae), em pomares cítricos no estado de São Paulo.
Biológico, São Paulo, v. 56, p. 22-25, 1994.
BENINTENDE, G.; GLEN, A.; IBARRA, J.; BRAVO, A.; ESPINOSA, A. Bacillus
thuringiensis: aislamiento, crecimento y conservacion de estas bactérias. In: BRAVO, A.;
ARRIETA, G.; BENINTENDE, G.; REAL, M.; ESPINOZA, A.M.; IBARRA, J.;
MONNERAT, R.; ORDUZ, S.; SOBERÓN, M. Metodologias utilizadas en ivestigación
sobre bactérias entomopatógenas. México: UNAM, 2001.
BOINA, D.R.; ONAGBOLA, E.O.; SALYANI, M.; STELINSKI, L.L. Antifeedant and
sublethal effects of imidacloprid on Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. Pest Management
Science, Sussex, v. 65, p. 870-877, 2009.
BONANI, J.P.; FERERES, A.; GARZO, E.; MIRANDA, M.P.; APPEZZATO-DA-GLORIA,
B.; LOPES, J.R.S. Characterization of electrical penetration graphs of the Asian citrus psyllid,
Diaphorina citri, in sweet orange seedlings. Entomologia Experimentalis et Applicata,
Amsterdam, v. 134, p. 35–49, 2010.

86

BOVÉ, J.M. HuanglongbingHuanglongbing: a destructive, newly-emerging, century-old
disease of citrus. Journal of Plant Pathology, Bari, v. 88, p. 7-37, 2006.
BRADLEY, R.H.E. Effect of depth of stylet penetration on aphid transmission of potato virus
Y. Canadian Journal of Microbiology. Ottawa, v. 2, p. 539-547, 1956.
BRAVO, A.; SARABIA, S.; LOPEZ, L.; ONTIVEROS, H.; ABARCA, C.; ORTIZ, A.;
ORTIZ, M.; LINA, L.; VILLA-LOBOS, F. J.; GUADALUPE, P.; NUNEZ-VALDEZ, M.E.;
SOBERÓN, M.; QUINTERO, R. Characterization of Cry genes in Mexican Bacillus
thuringiensis strain collection. Applied and Environmental Microbiology, Washington, v.
64, p. 4965-4972, 1998.
BRAVO, L.; SAURA-CALIXTO, F.; GONI, I. Effects of dietary fibre and tannins from
Apple pulp on the composition of faeces in rats. British Journal of Nutrition, London. v. 67,
p. 463-473, 1992.
CAPOOR, S.P.; RAO, D.G.; VISWANATH, S.M. Greening disease of citrus in the Deccan
Trap Country and its relationship with the vector, Diaphorina citri Kuwayama, In: Weathers,
L.G.; Cohen, M. (Eds.). In: CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL CITRUS
VIROLOGY, 1974, Davis. Proceedings... Davis: University of California, Division of
Agricultural Sciences, 1974. p. 43-49
CERÓN, J. Productos comerciales: nativos y recombinantes. In: BRAVO, A.; CERÓN, J.
(Ed.). Bacillus thuringiensis en el control biológico. Bogotá: Universidad Nacional de
Colômbia, 2004. p. 123-147.
CHALFIE M.; TU, Y.; EUSKIRCHEN, G.; WARD W.; PRASHER D. Green fluorescent
protein as a marker for gene expression. Science, Washington, v. 263, p.802- 805. 1994.
CHARLES, J.F.; DE BARJAC, H. Action dês cristaux de Bacillus thuringiensis var.
israelensis sur I‟intestin moyen dês larves de Aedes aegypti L., em microscopie életronique.
Annals of . Microbiology, Paris, p. 197-218, 1983.
CHENG L.; DU, C.; MURRAY, D. A GFP reporter system to assess gene transfer and
expression in human hematopoietic progenitor cells. Gene Ther, New York, v. 4, p. 1013-22.
1997.
CHIEN, C. C.; CHU, Y. I. Biological control of citrus psyllid, Diaphorina citri in Taiwan.
Biological Pest Control in Systems of Integrated Pest Management, Taipei, p. 93-105,
1996.
COLETTA-FILHO, H.D.; TARGON, M.L.P.N.; TAKITA, M.A.; DE NEGRI, J.D.;
POMPEU Jr, J.; MACHADO, M.A.; AMARAL, A.M. do; MULLER, G.W. First report of the
casual agent of HuanglongbingHuanglongbing (“Candidatus Liberibacter asiaticus”) in
Brazil. Plant Disease, Saint Paul, v. 88, p. 1382, 2004.
COSTA LIMA, A.M. Insetos do Brasil. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Agronomia,
1942. 326 p. (Série Didática, 3: Homoptera, v. 3, n. 4).
DAÍ, S.M.; GILL, S.S. In vitro and in vivo proteolysis of the Bacillus thuringiensis subsp.
israelensis CRYIVD protein by Culex quinquefasciatus larval midgut proteases. Insect
Biochemistry and Molecular Biology, Oxford, v. 23, p. 273-283, 1993.

87

DAVIDSON, E.W.; PATRON, R.B.R.; LACEY, L.A.; FRUTOS, R.; VEY, A.; HENDRIX,
D.L. Activity of natural toxins against the silverleaf whitefly,Bemisia argentifolii, usin a
novel feeding bioassay system. Entomologia Experimentalis et Applicata. Dordrecht, v. 79,
p. 25-32, 1996.
DE MAAGD, R.A.; BRAVO, A.; CRICKMORE, N. How Bacillus thuringiensis hás evolved
specific toxins to colonize the insect world. Trends in Genetics, London, v. 17, p. 193-199,
2001.
DIAS, J.M.C.S. Produção e utilização de bioinseticidas bacterianos. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, Brasília, v. 27, p. 59-76, 1992.
DU, C.; NICKERSON, K. W. Bacillus thuringiensis HD-73 spores have surface-localized
Cry 1Ac toxin: physiological and pathogenic consequences. App. Environ. Microbiol.,
Washington DC, v. 63, p. 3722-3726, 1996.
ESCOBAR, M.R.; GONÇALVES, J.S.; CARDOSO, J.L. Diferenças e similaridades entre os
segmentos do complexo citrícola paulista. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 46, p.
59-88, 1999.
FARKAS, J.; SEBESTA, K.; HORSKA, K.; SAMEK, Z.; DOLIJS, J.; SORM, F. The
structure of exotoxin of Bacillus thuringiensis var. gelechiae. Collection of Czechoslovak
Chemical Communications, Praha, v. 34, p. 1118-1120, 1969.
FAUST, R. M.; BULLA JR., L. A. 1982. Bacteria and their toxins as insecticides, p. 75-208.
In: E. Kurstak (ed.), Microbial and Viral Pesticides, Marcel Dekker, 720 p.
FEITELSON, J.S. Novel pesticidal delta-endotoxins from Bacillus thuringiensis. In:
ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR INVERTEBRATE PATHOLOGY, 27.,
1994. Proceedings… p. 184.
FERNANDES, M.X. Como brilha a proteína verde florescente. Revista Ciência Hoje.
Disponivel em:< http://cienciahoje.pt/index.php?oid=28008&op=all> Acesso em: 19 set.
2011.
FUNDECITRUS. Disponível em <http://www.fundecitrus.com.br>. Acesso em: 15 set. 2011.
GEORGHIOU, G. P. Management of resistance in arthropods. In: GEORGHIOU, G. P. &
SAITO, T (eds.), Pest resistance to pesticides. New York, 1983, p. 769-792.
GLARE, T.R.; O‟CALLAGHAM, M. Bacillus thuringiensis: biology, ecology and safety.
Chichester: John Wiley, 2000. 350 p.
GOTTWALD, T.R. Current epidemiological understanding of citrus
huanglongbingHuanglongbing. Annual Review of Phytopathology, Davis, v. 48, p.119–139,
2010.
GUBIN, A.N.; REDDY, B.N.; JOROGE, J.M; MILLER, J.L. Long-term, stable expression of
green fluorescent protein in mammalian cells. Biochemical and Biophysics Research
Commununications, Orlando, v. 236, p. 347-350, 1997.

88

HABIB, M.E.M.; ANDRADE, C.F.S. Bactérias entomopatogênicas. In: ALVES, S.B. (Ed.).
Controle microbiano de insetos. Piracicaba: FEALQ, 1998, p. 383-446.
HALBERT, S.E.; NUNEZ, C.A. Distribution of the asian citrus psyllid Diaphorina citri
Kuwayama (Rynchoa: Psyllidae) in the Caribbean basin. Florida Entomologist, Gainesville,
v. 87, p. 401-402, 2004.
HALL, D.G.; SHATTERS, R.G.; CARPENTER, J.E.; SHAPIRO, J.P. Research toward an
artificial diet for adult asian citrus psyllid. Annals of the Entomological Society of America.
Lexington, v. 103, p. 611-617, 2010.
HAMILTON, M.A. Notes on the culturing of insects for vírus work. Annals of Applied
Biology, Warwick, v. 17, p. 487-492, 1930.
HANSEN, B.M., SALAMITOU, S. Virulence of Bacillus thuringiensis. In: CHARLES, J.F.;
DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LE ROUX, C. (Ed.). Entomopathogenic bacteria: from
laboratory to field application. Dordrecht: Kluwer Academic, 2000. p. 41-64.
HODKINSON, I.D. The biology of the Psylloidea (Homoptera): a review. Bulletin of
Entomological Research, Farnham Royal, v. 64, p. 325-339, 1974.
HOFFMANN, C.; VANDERBRUGGEN, H.; HÖFTE, J.; VAN RIE, J.; JANSENS, H.;
HÖFTE, H.; WHITELEY, H.R. Insecticidal crystal pritein of Bacillus thuringiensis.
Microbiological Reviews, New York, v. 53, p. 241-255, 1989.
HOY, M.A.; NGUYEN, R. Classical biological control of Asian citrus psylla. Citrus
Industry, Tampa, v. 81, p. 48-50, 2001.
HUANG, J.; LOU, X.; HUANG, B.; YAO, X. Studies on citrus psylla Diaphorina citri
Kuwayama and its control. Entomological. Journal of East China, Shanghai, v. 8, p. 26-34,
1999.
JANCOVICH, J.K.; DAVISON, E.W; LAVINE, M.; HENDRIX, D.L. Feeding chamber and
diet for culture of nymphal Bemisia argentifolii (Homoptera: Aleyrodidae). Journal of
Economic Entomology. Lanham, v. 90, p. 628-633 1997.
JOHNSON, D.E.; McGAUGHEY, W.H. Contribution of Bacillus thuringiensis spores do
toxixity of purified Cry proteins towards indianmeal moth larvae. Current Microbiology,
New York, v. 33, p. 54-59, 1996.
KNOWLES, B.H. Mechanism of action of Bacillus thuringiensis insecticidal δ-endotoxins.
Advances in Insect Physiology, San Diego, v. 24, p. 275-308, 1994.
KNOWLES, B.H.; ELLAR, D.J. Colloid-osmotic Iysis is a general feature of the mechanism
of action of Bacillus thuringiensis δ-endotoxins with different insect speciticity. Biochimica
et Biophysica Acta, Amsterdam, v. 924, p. 509-518, 1987.
KRIEG, A. Is the potential pathologicity of cacilli for insects related to production of alphaexotoxin. Journal of Invertebrate Pathology, San Diego, v. 18, p. 425-426, 1971.

89

KRYWUNCZYK, J.; FAST, P. G. Sorological relationships of the crystals of Bacillus
thuringiensis var. israelensis, Journal of Invertebrate pathology, San Diego, v. 36, p. 139140, 1980.
LECHNER, M.; KUPKE, T.; STEFANOVIC, S.; GÖTZ, F. Molecular characterization and
sequence of phosphatidylinositol-specific phospholipase C of Bacillus thuringiensis.
Molecular Microbiology, Salem, v. 3, p. 621-626, 1989.
LERECLUS, D.; DELÉCLUSE, A.; LECADET, M.-M. Diversity of Bacillus thuringiensis
toxins and genes. In: ENTWISTLE, P. F.; CORY, J. S.; BAILEY, M. J.; HIGGS, S.; (ed)
Bacillus thuringiensis, an environmental biopesticide: theory and practice. Chichester: John
Wilwy, 1993. p. 37-69.
LEVINSON, B.L.; KASYAN, K.J.; CHIU, S.S.; CURRIER, T.C.; GONZÁLEZ Jr, J.M.
Identification of β-exotoxin production, plasmids encoding β-exotoxin, and a new exotoxin in
Bacillus thuringiensis by using high-performance liquid chromatography. Journal of
Bacteriology, Washington, v. 172, p. 3172-3179, 1990.
LOGUERCIO, L.; CARNEIRO, P.N.; CARNEIRO, A.A. Milho Bt. Alterntiva biotecnológica
para controle biológico de insetos-praga. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento,
Brasília, v. 24, p. 46-52, 2002.
MELATTI, V.M.; PRAÇA, L.B.; MARTINS, E.S.; SUJII, E.; BERRY, C.; MONNERAT,
R.G. Selection of Bacillus thuringiensis strains toxic against cotton aphid, Aphis gossypii
Glover (Hemiptera: Aphididae). BioAssay, Londrina, v. 5, p. 1–4, 2010.
MELLAERT, J. Specificity of Bacillus thuringiensis δ-endotoxins is correlated with the
presence of high-affinity binding sites in the brush border membrane of target insectg
midguts. Proceedings of the National Academy of Sciences, Washington, v. 85, p. 78447848, 1998.
MICHAUD, J.P. Natural mortality of Asin citrus psyllid (Homoptera: Psyllidae) in central
Florida. Biological Control, Orlando, v. 29, p. 417-431, 2004.
MITTLER, T.E.; DADD, R.H. Artificial feeding and rearing of the aphid, Mizus persicae
(Sulzer), on a completely defined synthetic diet. Nature, London, v.195, 404 p., 1962.
MONNERAT, R.G. Metodologias para caracterização de isolados de Bacillus
thuringiensis. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2001. 5 p. (Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia. Circular Técnica, 10).
MONNERAT, R.G.; BRAVO, A. Proteínas bioinseticidas produzidas pela bactéria Bacillus
thuringiensis: modo de ação e resistência. In: MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L. (Ed.). Controle
biológico. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2000. v. 3, p. 163-200.
MONNERAT, R.G.; PRAÇA, L.B. Bacillus thuringiensis e Bacillus sphaericus. In
OLIVEIRA-FILHO, E.C.; MONNERAT, R.G. Fundamentos para a regulação de
semioquímicos, inimigos naturais e agentes microbiológicos de controle de pragas.
Planaltina: Embrapa Cerrados, 2006. p. 121-155.
MONNERAT, R.G.; SILVA, S.F.; SILVA-WERNECK, J.O.S. Catálago do banco de
germoplasma de bactérias do gênero Bacillus. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, 2001. 65 p..

90

MONNERAT, R.G.; SOARES, C.M.; CAPDEVILLE, G.; JONES, G.; MARTINS, E. S.;
PRAÇA, L.; CORDEIRO, B.A.; BRAZ, S.V.; DOS SANTOS, R.C.; BERRY, C.
Translocation and insecticidal activity of Bacillus thuringiensis living inside of plants.
Microbial Biotechnology, Bedford, v. 2, n. 4, p. 512-520, 2009.
NAKANO, O.; LEITE, C.A.; FLORIM, A.C.P. Controle químico do psilídeo dos
citros, Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae). Laranja, Cordeirópolis, v. 20, p. 319-328,
1999.
NARDO, E.A.B.; CAPALBO, D.M.F. Utilização de agentes microbianos de controle de
pragas: mercado, riscos e regulamentações. In: MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L. (Ed.). Controle
biológico. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 1998. v. 1, p. 231-262.
NAVA, D.E.; GÓMEZ TORRES, M.L.; RODRIGUES, M.D.L.; BENTO, J.M.S.; PARRA,
J.R.P. Biology oj Diaphorina citri (Hem., Psyllidae) on different hosts anda t different
temperatures. Journal of Applied Entomology, Berlin, v. 131, n. 9/10, p. 709-715, 2007.
NESTER, E.; THOMASHOW, L.S.; METZ, M.; GORDON, M. 100 years of Bacillus
thuringiensis: a critical scientific assessment. 2002. Disponível em <http://
www.asmusa.org>. Acesso em: Acesso em: 14 abr. 2011.
NEVES, E.M. Efeitos alocativos na citricultura: um comparativo entre anos de crise e de
euforia. Laranja, Cordeirópolis, v. 24, p. 1-17, 2003.
OLIVEIRA, C. M.; LOPES, J.R.S. Técnicas para criação da cigarrinha-do-milho e inoculação
de molicutes e vírus em plantas. In: OLIVEIRA, E.; OLIVEIRA, C.M. de (Ed.). Doenças em
milho: molicutes, vírus, vetores e mancha por Phaeosphaeria. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica. 2004. p. 89-116.
ORGANIZATION OF CITRUS VIROLOGISTS. Proceedings. University of California.
1974. v. 6, p. 43-49.
PADULLA, L.F.L.; ALVES, S.B. Sucetibilidade de ninfas de Diaphorina citri a fungos
entomopatogênicos. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo. v. 76, n. 2, p. 297–302,
2009.
PEIXOTO NETO, P.A.S.; AZEVEDO, J.L.; ARAÚJO, W.L. Microrganismos endofíticos:
interação com plantas e potencial biotecnológico. Biotecnologia, Ciência e
Desenvolvimento, Brasília, v. 29, p. 62-76, 20002.
PEREIRA, R.M.; ALVES, S.B.; SOSA-GÓMEZ, D.R.; MACEDO, N. Utilização de
entomopatógenos no manejo integrado de pragas. In: ALVES, S.B. Controle microbiano de
insetos. 2. ed. Piracicaba: FEALQ, 1998. p. 1097-1118.
POLANCZYK, R.; ALVES, S. Bacillus thuringiensis: uma breve revisão. Revista Brasileira
de Agrociência, Pelotas, v. 7, p. 1-10, 2003.
POLANCZYK, R.A. Estudo de Bacillus thuriniensis Berliner Visando ao Controle de
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). 2004. 145 p. Tese (Doutorado em Entomologia) –
Escola de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004.

91

PORCAR, M.; GRENIER, A. M.; FEDERICI, B.; RAHBÉ, Y. Effects of Bacillus
thuringiensis б-Endototoxins on the Pea Aphid (Acyrthosiphon pisum). Applied and
Enviromental Microbiology, Washington, v. 75, p. 4897-4900, 2009.
RABINOVITCH, L.; SILVA, C.M.B.; ALVES, R.S. Controle biológico de vetores de
doenças tropicais utilizando Bacillus entomopatogênicos. In: MELO, I.S.; AZEVEDO, J.L.
(Ed.). Controle biológico. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2000. v. 2, p. 17-90.
RAPUSSI, M.C.; FERREIRA, C.; ESTEVES, M.B.; NASCIMENTO, F.E.; GONÇALVES,
R.S.; COLETTA-FILHO, H.D.; LOPES, J.R.S. Latent period of “Candidatus Liberibacter
Asiaticus” in Diaphorina citri. In: HEMIPTERAN-PLANT INTERACTIONS
SYMPOSIUM, 2011, Piracicaba. Proceedings... 1 CD ROM.
RAVOAHANGIMALALA, O.; CHARLES, J.F.; SCHOELLER-RACCAUD, Y.J.
Immunological localization of Bacillus thuringiensis serovar istaelensis toxin in midgut cells
of intoxicated Anopheles gambiae larvae (Diptera: Culicidae). Research in Microbiology,
Paris, v. 44, p. 271-278, 1993.
SAS INSTUTUTE. SAS system: SAS/STAT version 9.1. Cary, 2003.
SCHNEPF, E.; CRICKMORE, N.; VAN RIE, J.; LERECLUS, D.; BAUM, J.; FEITELSON,
J.; ZEIGLER, D.R.; DEAN, D.H. Bacillus thuringiensis and pesticidal ctystal proteins.
Microbiology and Molecular Biology Reviews, New York, p. 775-806, 1998.
SILVA, C. M. M. D.; FAY, E. F. Agrotóxicos: aspectos gerais. In: Agrotóxicos e Ambiente.
Brasília: Embrapa informação, 2004. Cap 1, p. 17-73.
SKELLEY, L. H.; HOY, M. A. A synchronous rearing method for the Asian citus psyllid and
its parasitoides in quarantine. Biol. Crontrol, Londrina, v. 29, p. 14-23, 2004.
SOARES, C. M. S.; MONNERAT, R. G.; LOPES, H. R. D.; SCHENKEL, R. M. Uso de
Bacillus thuringiensis no combate às pragas da lavoura. Ministrério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento; Delegacia da agricultura e abastecimento do Governo do Distrito Federal;
Secretaria da Agricultura, jpecuária e abastecimento do Governo Federal; EMATER-DF;
Fundação Dalmo Giacometti; Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; Bthek
Biotecnologia. Circular técnica. 10p. 2004.
SOBERÓN, M.; BRAVO, A. Bacillus thuringiensis y SUS toxinas insecticidas. Disponível
em: <http:// biblioweb.dgsca.unam. mx/libros/micróbios/cap12/>. Acesso em: 13 jun. 2011.
SOBRAL, J. K. A comunidade endofítica e epifítica de soja (Glicine max) e estudo da
interação endófito-planta. 2003. 189 p. Tese (Doutorado em Ciências em Genética e
Melhoramento de Plantas) – Escola Superior “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, 2003.
TEIXEIRA, D.C., DANET, J.L., EVEILLARD, S., MARTINS, E.C., JESUS JUNIOR. W.C.,
YAMAMOTO, P.T., LOPES, S.A., BASSANEZI, R.B., AYRES, A.J., SAILLARD, C.,
BOVÉ, J.M. Citrus huanglongbingHuanglongbing in São Paulo State, Brazil: PCR detection
of the Candidatus Liberibacter species associated with the disease. Molecular and Cellular
Probes, London, v. 19, p. 173-179, 2005.

92

TESTER, C.F. Influence of a genetically modified endophytic bacterium on composition and
decomposition of corn residue. Soil Biology and Biochemistry, Elnsford, v. 24, p. 11071112, 1992.
TORRES, M.G.T.; NAVA, D.E.; GRAVENA, S.; COSTA, V.A. ; PARRA, J.R.P. Registro
de Tamarixia radiata (Waterrston) (Hymenoptera: Eulophidae) em Diaphorina citri
Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) em São Paulo, Brasil. Revista de Agricultura, Piracicaba,
p. 112-117, 2006.
TSAI, J.H.; LIU, Y.H. Biology of Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae) on four host
plants. Journal of Economic Entomology, Lanham, v. 93, p. 1721-1725, 2000.
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. R.E.D. Facts, Bacillus
thuringiensis: EPA-738-F-98-001. 1999. 6 p.
VALADARES-INGLIS, M. C. C.; SHILER, W.; SOUZA, M. T. Engenharia genetica de
microrganismos agents de controle biológico. In: MELLO, I. S.; AZEVEDO, J. L. Controle
Biológico. Jaguariúna: Embrapa-CNPMA, 1998. v. 1, p. 201-230
VAN FRANKENHUYZEN, K. Application of Bacillus thuringiensis in forestry. In:
CHARLES, J.C.;. DELECLUSE, A.; LEROUX, N.C. (Ed.). Entomopathogenica bacteria:
from laboratory to field application. Amsterdam: Kluwer, 2000. p. 371-382,
VAN RIE. Bacillus thuringiensis and its use transgenic insect control technologies.
International Journal of Medical Microbiology, Jena, v. 290, p. 463-469, 2000.
WARD, W.W. Biochemical and physical properts of green fluorescent protein. In: CHALFIE,
M.; KAIN, S. Green fluorescent protein: properties, applications and protocols. New York:
Wiley-Liss, 1998. p. 45–75.
WEISER, J. Impact of Bacillus thuringiensis on applied entomology in Eastern Europe and in
Ssoviet Union. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land und
Forstwirtscahrft Berlin-Dahlem Heft, Berlim, v. 233, p. 37-50, 1986.
World Health Organization. Enveromental health criteria for Bacillus thuringiensis, 1987.
Disponível em <http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/EHC217.PDF> acesso em 21 de
jul. 2011.
YAMAMOTO, P.T.; FELIPPE, M.R.; GARBIM, L.F.; COELHO, J.H.C.; MARTINS, E.C.;
LEITE, A.P.R.; SOUSA, M.C.; ABRAHÃO, D.P.; BRAZ, J.D. Diaphorina citri (Kuwayama)
(Hemiptera: Psyllidae): Vector of the bacterium Candidatus Liberibacter americanus. In:
HUAGLONGBING – GREENING INTERNATIONAL WORKSHOP, 2006. Proceedings…
p. 18.
YOUSTEN, A.A. Bacillus sphaericus: microbiological factors related to its potencial as a
mosquito larvicide. Advances in Biotechnological Processes, New York, v. 3, p. 315-343,
1984.
YU, C.G.; MULLINS, M.A.; WARREN, G.W.; KOZIEL, M.G.; ESTRUCH, J.J. The
Bacillus thuringiensis vegetative insecticidal protein Vip3A Iyses midgut epithelium cells of
susceptible insects. Applied and Environmental Microbiology, Washington, v. 63, p. 532536, 1997.

