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RESUMO 
 

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, com isso, a sociedade mostra-se exigente, buscando 
produtos oriundos da agricultura sustentável. Diatraea saccharalis é um inseto holometábolo, responsável por 
prejuízos diretos e indiretos ao setor sucroalcooleiro, devido seu hábito alimentar durante a fase larval, sendo 
controlada pelo uso de agentes químicos e biológicos. Entre os meios de controle, destaca-se o biológico, 
que faz uso de entomopatógenos, parasitas e predadores, para o equilíbrio populacional nos agro e 
ecossistemas. Bioinseticidas formulados com Bacillus thuringiensis têm sido utilizados no controle de pragas 
agrícolas e vetores de doenças, seu uso é considerado especifico e seguro para os organismos vivos. Nosso 
objetivo neste trabalho foi avaliar a mortalidade de larvas da D. saccharalis submetidas a tratamentos com B. 
thuringiensis. Os bioensaios foram realizados com larvas em primeiro instar, submetendo-as à ação de B. 
thuringiensis var. Aizawai, GC-91. As concentrações 0,062; 0,125; 0,250; 0,5; 1 e 2% foram aplicadas sobre 
dieta artificial e em seguida oferecidas aos insetos. Os resultados mostram que o entomopatógeno foi 
altamente tóxico, resultando na mortalidade de 100% das larvas em 144h, nas concentrações 0,5; 1 e 2%. As 
CL50 e CL90, foram estimadas em 0,307 e 1,330% respectivamente. Alterações na coloração tegumentar 
semelhantes as causadas por bacterioses foram observadas em todos tratamentos. Desta forma podemos 
concluir que a aplicação de B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 foi eficiente no controle das larvas da D. 
saccharalis em primeiro instar, sendo uma alternativa sustentável que pode ser associada ao Manejo 
Integrado de Pragas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bt; Entomopatógeno; Insetos-pragas; Manejo Integrado de Pragas; Sustentabilidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos maiores desafios da agricultura é reduzir o uso de pesticidas químicos, pois 
a utilização indiscriminada gera efeitos indesejáveis ao meio ambiente devido acumular-se 
no solo originando moléculas recalcitrantes com capacidade mutagênica, nociva aos 
organismos vivos (NASCIMENTO; MELNYK, 2016; SAEED et al., 2019).  

Mundialmente utilizados, os bioinseticidas formulados com B. thuringiensis ganham 
espaço na agricultura e saúde pública, por sua alta especificidade e baixo dano ambiental. 
Alguns isolados bacterianos têm capacidade de sintetizar entre uma e oito toxinas 
diferentes, favorecendo seu uso como biocontrolador de insetos pragas, como a Diatraea 
saccharalis, que durante sua fase larval é causadora de prejuízos de forma direta e indireta 
ao setor sucroalcooleiro (CAVADOS et al., 2004; CAPALBO, 2005; MACEDO et al., 2012; 
PRAÇA et al., 2012; BOUKEDI et al., 2016; CACCIA et al., 2016; FERREIRA et al., 2018). 

Este entomopatógeno atua principalmente na região intestinal dos insetos, podendo 
ocasionar lise nas membranas celulares, seguida por rupturas na parede intestinal, com 
isso, o conteúdo gástrico atinge à hemolinfa, reduzindo o pH intestinal e fornecendo 
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nutrientes para proliferação e disseminação bacteriana pelo organismo, resultando na 
morte do inseto alvo por inanição e septicemia (HORTA et al., 2017).  

Por ser uma das principais pragas do setor sucroalcooleiro, nosso objetivo foi avaliar 
a eficácia do entomopatógeno B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 como biocontrolador de 
larvas em primeiro instar da    D. saccharalis tratadas com dieta artificial contaminada com 
este microrganismo. Com os resultados obtidos pretendemos oferecer dados para o melhor 
entendimento do potencial controlador deste entomopatógeno em insetos susceptíveis.  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
2.1. INSETOS E BIOENSAIOS COM B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 

 
Larvas neonatas da D. saccharalis fornecidas pelo Laboratório de Controle Biológico, 

Morfologia e Citogenética de Insetos da Universidade Estadual de Maringá (23° 25' 30" S e 
51° 56' 20" W), Paraná, Brasil, foram mantidas em placas de Petri de vidro 90 x 15 cm, 
alimentadas com dieta artificial sem anticontaminantes (HENSLEY; HAMMOND, 1968) e 
permaneceram em sala climatizada com temperatura de 25 ± 2ºC, fotoperíodo de 12h, 
umidade relativa de 70 ± 10% (ARAÚJO, 1987).  

Nos bioensaios utilizamos o produto AGREE®, fabricado pela CERTIS USA, LLC. 
Wasco, Califórnia, EUA, número de registro do produto - EPA 70051-47. Manipulado pela 
Bio Controle - Métodos de Controle de Pragas Ltda. Indaiatuba, São Paulo, Brasil, 
registrado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 06095, 
formulado com Bacillus thuringiensis var. Aizawai GC-91 - 109 de esporos viáveis / g 
(equivalente a 38,0 g/kg de endotoxina - 25.000 µl/mg de potência). A utilização do produto 
foi baseada em indicações do fabricante para o controle de Lepidópteros. Seis 
concentrações 0,062% (0,62 g/L), 0,125% (1,25 g/L), 0,250% (2,5 g/L), 0,5% (5 g/L), 1% 
(10 g/L) e 2% (20 g/L) foram obtidas diluindo o produto comercial em água destilada 
autoclavada pH 7.0 em temperatura de 25 ºC, no momento dos tratamentos. Utilizamos 
como base as especificações das diretrizes de larvicidas bacterianos (WHO, 1999). Placas 
de Petri de polietileno 60 X 15 cm contendo 7,5 mL de dieta artificial receberam 200µl das 
respectivas soluções em sua superfície. Para o grupo controle utilizamos apenas água 
destilada autoclavada pH 7.0. Em cada placa foram adicionadas 15 larvas em primeiro 
instar com idade entre 12 - 24h. Para cada tratamento foram feitas triplicatas, totalizando 
(n = 45 / grupo) classificados de acordo com as concentrações utilizadas. Após a instalação 
dos bioensaios, as placas permaneceram em sala climatizada com temperatura de 25 ± 
2ºC, fotoperíodo de 12h, umidade relativa de 70 ± 10%. Os dados de mortalidade larval 
foram coletados a cada 24 h pelo período total de 144h. 

 
2.2. ANÁLISES ESTATISTICAS 

 
Os dados coletados foram verificados quanto à normalidade e homogeneidade das 

variâncias pelos testes de Kolmogorov - Smirnov e de Bartlett, respectivamente. Como os 
pressupostos não foram atendidos (p < 0,05) utilizamos análises não paramétricas. As 
comparações estatísticas entre os tratamentos e o controle foram feitas pela ANOVA one - 
way por Kruskal - Wallis e pelo teste post - hoc de Dunn (IBM, 2017), para comparações 
pareadas entre os tratamentos com significância de p < 0,05.  A Regressão Probit foi 
empregada para determinar a CL50 e CL90 e a correlação de Spearman para verificar a 
relação entre os tratamentos e a mortalidade. Os dados foram analisados estatisticamente 
por meio do programa IBM SPSS 25.0. Para a construção do gráfico de mortalidade 
utilizamos o programa GraphPad Prism 6. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Dados na literatura sobre efeitos tóxicos de B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 na 
D. saccharalis não são descritos, porém estudos utilizando outras variedades de B. 
thuringiensis são mais citados (GITAHY et al., 2007; MACEDO et al., 2012; ZIÑIGA-
OVIEDO; SOTO-GIRALDO; CRUZ-CÉRON, 2016; ZUÑIGA-OVIEDO; SOTO-GIRALDO, 
2018). Larvas de primeiro instar da D. saccharalis tratadas com B. thuringiensis var. Aizawai 
GC-91, apresentaram redução de mobilidade de forma gradativa até a total imobilidade. 
Alterações em sua coloração surgiram, inicialmente o tom marrom foi adquirido, sendo 
substituído pela tonalidade negra após a morte larval. Alterações na coloração tegumentar, 
também foram observadas por Nogueira; Habib (2001), em larvas de Urbanus acawaios 
tratadas com B. thuringiensis var. Kurstaki. Esta alteração na coloração, ocorre como 
resposta humoral, conforme descrito por Dubovisky; Krukova; Glupov (2008) em larvas de 
Galleria mellonella e Ratcliffe; Gagen (1976), onde os autores descreveram que após 24h 
de infecção, os insetos estavam mortos e enegrecidos, como resultado da melanização 
geral da hemolinfa. 

As concentrações de B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 (5 g/L; 10 g/L; 20 g/L) 
indicaram elevada mortalidade larval, não apresentando diferenças estatisticamente entre 
si (Gráfico 1). O teste de Kruskal-Wallis revelou diferenças entre as concentrações testadas 
e a mortalidade da D. saccharalis (Kruskal - Wallis X2 = 18.863, p - value = 0.004). A 
comparação entre o controle e os tratamentos indicaram diferenças significativas (Teste 
Dunn p < 0.05). As concentrações 0,62 g/L e 1,25 g/L não diferiram do controle conforme o 
teste post-hoc de Dunn’s (0,62 g/L Teste Dunn p = 0,413; 1,25 g/L Teste Dunn p = 0,269). 
As demais concentrações apresentaram diferenças significativas quando comparadas ao 
controle (2,5 g/L Teste Dunn p = 0,010; 5 g/L Teste Dunn p = 0,003; 10 g/L Teste Dunn p = 
0,003; 20 g/L Teste Dunn p = 0,003). O tratamento 0,62 g / L diferiu das concentrações 5 
g/L (Teste Dunn p = 0,03), 10 g/L (Teste Dunn p = 0,03) e 20 g/L (Teste Dunn p = 0,03). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mortalidade larval induzida por B. thuringiensis var. Aizawai GC-91 nas larvas em 
primeiro instar da D. saccharalis em diferentes concentrações e períodos de tempo. (*) não 

apresentaram diferenças estaticamente significativas entre si (testes de Kruskal-Wallis e Dunn: p 
<0,05). 

 
Nossos dados apontam que B. thuringiensis mostrou-se altamente tóxico para larvas 

da D. saccharalis nas dosagens avaliadas. Constatamos que a concentração de 20 g/L 
atingiu 100% de mortalidade após 120h de exposição ao entomopatógeno. Além disso, 
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após 144h nos tratamentos com 5 e 10 g/L não foram observados sobreviventes. A 
mortalidade aumentou com período de exposição e a concentração utilizada (Gráfico 1).  

 
A Correlação de Spearman apontou um r = 0,909 p < 0,001, que demonstra uma 

forte associação entre as variáveis (tempo e concentração), similar à obtida por Lima; 
Oliveira; Gonndin-Júnior (2010), confirmando que mortalidade larval se torna elevada, com 
o aumento da concentração utilizada. Além disso, a estimativa da CL50 calculada pela 
regressão Probit foi de 0,307 g/L e a CL90 1,330 g/L (Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 2: Regressão de Probit para estimativa de CL50 e CL90 induzida por B. thuringiensis var. 
Aizawai GC – 91 nas larvas em primeiro instar da D. saccharalis. 

 
A patogenicidade de B. thuringiensis var. Aizawai descrita por Branco (1999), indicou 

100% de mortalidade em larvas da Plutella xylostella exposta via ingestão 72h após 
aplicação do entomopatógeno, resultados semelhantes foram observados por Pereira; 
Monteiro; Gómez (2018), ao analisar os efeitos deste microrganismo em Bonagota 
salubricola, obtendo 85,8% em 360h.  Polanczk; Silva; Fiuza (2000) e Lima; Oliveira; 
Gonndin-Júnior (2010) obtiveram percentuais de mortalidade idênticos em larvas de 
Spodoptera frugiperda em segundo e primeiro instar, constatando 100% de mortalidade em 
168 e 48h respectivamente. 

Entre os inseticidas biológicos testados por Kuss et al. (2016) em larvas de 
Helicoverpa armigera, os que continham B. thuringiensis var. Kurstaki HD-1 apresentaram 
o menor tempo letal (TL50), estimada em 4,4 dias para a concentração de 1,25x1013 esporos 
por ha-1. Polanczk; Silva; Fiuza (2000) estimaram a CL50 de B. thuringiensis var. Aizawai 
HD-68 para Spodoptera frugiperda em 6.7X106 células/mL, considerando esta variedade a 
mais tóxica em seu estudo. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nossos resultados demonstram a ocorrência de alterações na coloração tegumentar 

das larvas em primeiro instar da D. saccharalis tratadas, ocasionadas provavelmente pela 
ação tóxica de B. thuringiensis var. Aizawai GC-91, pois é uma característica típica de 
bacteriose, infecção confirmada pelos elevados percentuais de mortalidade larval 
registrados. Deste modo, consideramos que o uso deste entomopatógeno, teve excelente 
eficácia no controle das larvas da D. saccharalis em primeiro instar demonstrando ser uma 
alternativa de controle viável e sustentável podendo ser associada ao  Manejo Integrado de 
Pragas (MIP).  
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