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RESUMO 

Lymantria dispar Linnaeus 1758 (Lepidoptera: Lymantriidae), é uma importante praga 

florestal na América do Norte e uma potencial praga quarentenária no Brasil. 

Biopesticidas a base de Bacillus thuringiensis Berliner 1915 (Bt) são utilizados para 

controlar esta praga. Bt é uma bactéria Gram-positiva formadora de esporo que produz 

muitas toxinas e cristais de proteínas que possuem efeito inseticida. Entretanto, o modo 

de ação do Bt para matar seus hospedeiros são diversos. O objetivo deste estudo foi 

determinar o modo de ação do Bt contra larvas de L. dispar e o efeito dos esporos em 

sua mortalidade. O estudo foi realizado no Great Lakes Forestry Centre em Sault Ste. 

Marie, ON, CA. A Purificação por Ludox foi feita para separar os esporos e cristais de 

Bt var. kurstaki-HD1 e a concentração de esporos foi determinada usando Câmara de 

Neubauer. A concentração das toxinas foi determinada usando espectrofotômetro 

(Biorad Protein Assay) e SDS Page Gel. O bioensaio foi conduzido utilizando droplet-

feeding method com 6 tratamentos, 30 larvas de L. dispar (2° instar) e 3 réplicas. Três 

concentrações de toxinas (3, 6, 12 ng) e 3 concentrações de toxinas mais esporos 

purificados foram testados. Durante 7 dias e a cada 12 h, as larvas mortas foram 

contadas, coletadas e armazenadas a -20 °C. Para identificar septicemia, foi feita 

contagem direta de células vegetativas e, também, foi determinado Unidade Formadoras 

de Colônias. A mortalidade aumentou com maiores concentrações de toxinas e com a 

presença de esporos, mas, há uma interação entre estes fatores. Quando testadas 

somente toxinas as mortalidades médias foram 12,3% (3 ng), 33,3% (6 ng) e 64,3% (12 

ng). Entretanto, quando adicionados esporos as mortalidades médias foram 

respectivamente 16,7%, 52,3% e 88,6%. Contudo, não foi observado septicemia. Em 

conclusão, nossos resultados sugerem que larvas de L. dispar morrem por toxemia. 

Entretanto, há um sinergismo entre esporos e cristais aumentando a mortalidade por Btk.  

Palavras-chave: Controle Biológico. Modo de Ação. Lepidoptera. 
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ABSTRACT 

Lymantria dispar Linnaeus 1758 (Lepidoptera: Lymantriidae), is a relevant forest pest 

in North America and a potential quarantine pest in Brazil. Biopesticides produced from 

Bacillus thuringiensis Berliner 1915 (Bt) are used to control this pest. Bt is a Gram-

positive spore-forming bacterium that produces many toxins and crystal proteins that 

have insecticidal effect. However, the mode of action of Bt kills its hosts are diverse. 

The objective of this study was to determine the mode of action of Bt to kill L. dispar 

larvae and the effect of the spores in their mortality. The study was realized at Great 

Lakes Forestry Centre in Sault Ste. Marie, ON, CA. The Ludox Purification was made 

to separate the spores and crystals from Bt var. kurstaki-HD1 and the concentration of 

spores were determined using Neubauer Chamber. The toxin concentrations were 

determined using spectrophotometry (Biorad Protein Assay) and SDS Page. The 

bioassay was conducted using the droplet-feeding method with 6 treatments against 30 

larvae of L. dispar (2
nd

 instar) with 3 replicates.  Three concentrations of toxin (3, 6, 12 

ng) and the 3 concentrations of toxin plus crystal free spores were tested.  During 7 days 

and each 12 h, the dead larvae were counted, collected and stored at -20 °C. To identify 

the septicaemia, was made the direct counting of vegetative cells, also, was determined 

the Colony Forming Units. Mortality increased with increasing of toxins concentration 

and with presence of spores, but, there is an interaction between these factors. When 

used only toxin the mortality average were 12,3%  (3 ng), 33,3% (6 ng) and 64,3% (12 

ng). Though, when added the spores the mortality average were respectively 16,7%, 

52,3% and 88,6%. Nonetheless, was not observed septicaemia. In conclusion, our data 

suggest that L. dispar larvae die from toxemia (Type II). However, there is a synergism 

between spores and crystals increasing the mortality by Btk.  

Keywords: Biological Control. Mode of Action. Lepidoptera. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O setor florestal no Canadá é de grande relevância para economia do país sendo 

o mais importante para o comércio internacional canadense. Intensivos e contínuos 

programas para o manejo sustentável dos recursos florestais têm sido empregados para 

que as futuras gerações continuem a utilizar todos os benefícios providos pela floresta 

(ARMSTRONG & IVES, 1995; NATURAL RESOURCES CANADA, 2016). Em um 

ecossistema florestal os insetos possuem muitas funções desde a polinização de algumas 

plantas à decomposição de madeira. Contudo, quando insetos competem com o homem 

por parte dos recursos florestais, eles se tornam economicamente importantes e passam 

a ser considerados pragas (HUDACK & RASKE, 1995). 

Muitas estratégias têm sido empregadas para o controle de insetos pragas na 

silvicultura, agricultura e saúde pública em todo mundo. Entretanto, é recorrente a 

utilização indiscriminada e frequente de inseticidas químicos a fim de reduzir os danos 

e, inclusive, os prejuízos econômicos causados por pragas (MOSCARDI & SOUZA, 

2002). Este método de controle, quando não manejado corretamente, pode acarretar em 

desequilíbrio biológico, poluição ambiental, intoxicação humana na aplicação ou 

ingestão acidental do inseticida, além de ter alto custo de uso (VALICENTE et al., 

1988). Adicionalmente, a aplicação indiscriminada de agroquímicos pode resultar na 

seleção de indivíduos resistentes, podendo os genes de resistência passarem aos seus 

descendentes fazendo com que os produtores necessitem, cada vez mais, de uma dose 

maior de inseticida e/ou com que recorram a agroquímicos ainda mais tóxicos 

(VALICENTE & CRUZ, 1991). 

O controle biológico é uma alternativa eficiente e amplamente utilizada 

mundialmente no manejo de pragas. Esta estratégia utiliza inimigos naturais, como 

parasitóides, predadores e patógenos (VALICENTE, 1989) para reduzir a abundância 

populacional de pragas e seus impactos, sendo ambientalmente segura e efetiva 

(KLIMOWICZ et al., 2010). Segundo Valicente e Cruz (1991), o controle biológico 

massal ou aumentativo é definido como utilização de organismos vivos a fim de manter 

a população de uma determinada praga em equilíbrio no agroecossistema não 

ocasionando danos econômicos ao produtor. 

Bioinseticidas à base de diferentes cepas de Bacillus thuringiensis Berlinder 

1915 (Bt) são utilizados globalmente para o controle de pragas há mais de 50 anos 

(LERECLUS et al. 1993), sendo que a primeira aplicação aérea de B. thuringiensis 
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contra lagartas em florestas no Canadá foi conduzida em 1960 (VAN 

FRANKENHUYZEN, 1995). B. thuringiensis é uma bactéria gram-positiva, aeróbica 

facultativa e formadora de esporos que produz uma variedade de toxinas e cristais de 

proteínas durante sua esporulação possuindo efeito inseticida (SCHNEPF et al., 1998). 

B. thuringiensis ocorre naturalmente no meio ambiente e tem sido isolado de diferentes 

habitats incluindo solos, tecidos da planta, insetos vivos ou mortos e outros 

invertebrados (RAYMOND et al., 2010). Por ser efetivo contra larvas de lepidópteros e 

não afetar seus predadores naturais e a saúde humana, as toxinas de Bt tem sido 

utilizadas amplamente na agricultura e silvicultura tanto como aplicações de 

biopesticidas como em plantas transgênicas (HARDEE et al., 2001). 

Entretanto, há décadas o estudo do Bt tem revelado formas diversificadas de seu 

modo de ação sobre os seus lepidópteros hospedeiros (ANGUS, 1962). Considerando as 

muitas pulverizações de formulados a base de Bt e o frequente uso de plantas 

transgênicas empregadas mundialmente, então, entender a ação destas toxinas é de 

fundamental importância (GRAF, 2011). 

Processos em níveis ecológicos, fisiológicos e moleculares são determinantes 

para o sucesso desta bactéria entomopatogênica (VAN FRANKENHUYZEN, 1994). 

Após a ingestão dos cristais, ocorre a conversão destas protoxinas (Cry e Cyt, delta-

endotoxinas) em toxinas ativadas pelas proteases do intestino e suas condições 

alcalinas. Assim, estas toxinas ativadas se ligam aos receptores do intestino médio do 

inseto destruindo as células epiteliais levando-os a morte (HEIMPEL & ANGUS, 1959; 

TABASHNIK et al., 2015). Estas toxinas exibem um estreito espectro de atuação, sendo 

que uma única toxina tipicamente afeta um grupo de espécies, ou subespécie, dentro de 

uma Ordem (Lepidoptera, Diptera, Coleoptera) (KLIMOWICZ et al., 2010).  

No entanto, segundo Heimpel e Angus (1959) e estudos atuais de Graf (2011), 

lepidópteros mortos por toxinas de Bt ainda se enquadram em três categorias distintas 

de acordo com o modo de ação, sendo:  

Tipo I (toxemia), insetos exibem paralisia geral e perda da integridade do 

intestino médio causada pela toxina (cristal), resultando em morte entre 1 e 7 horas por 

toxemia. A paralisia geral do inseto é causada pelo aumento do pH da hemolinfa de 1 à 

1,5. Este aumento do pH é resultado do vazamento dos componentes alcalinos do 

intestino através dos danos causados pela toxina para a hemolinfa do inseto. 

Tipo II (toxemia), os insetos exibem paralisia do intestino, porém sem 

vazamento de seus componentes e sem aumento do pH da hemolinfa. Estes morrem 
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lentamente, entre 2 e 4 dias, sem nenhum sintoma de paralisia geral, entretanto não se 

alimentam mais. 

Tipo III (septicemia), os insetos morrem por septicemia, não pela toxina, após a 

germinação dos esporos no intestino médio e consequentemente o crescimento 

vegetativo das células resulta em infecção generalizada. 

No entanto, a função dos esporos na toxicidade do B. thuringiensis é altamente 

variável, provavelmente dependente do tipo do inseto (I, II ou III), da combinação e da 

concentração de toxinas, da cepa do Bt, da condição geral da larva do inseto, bem como 

de outros micro-organismos presentes em seu intestino (HANSEN & SALAMITOU, 

2000). Dubois e Dean (1995) encontraram que mesmo esporos ou células vegetativas de 

diferentes bactérias, como Bacillus cereus Frankland e Frankland 1887, Bacillus 

megaterium de Bary 1884 e Bacillus subtillis Ehrenberg 1835, aumentaram 

significativamente a toxicidade de toxinas Cry quando fornecidos em conjunto. 

Entretanto, quando utilizado somente esporos e células isoladamente não foi observado 

toxicidade contra larvas de mariposa cigana (Lymantria dispar Linnaeus, 1758 

(Lepidoptera: Lymantriidae)). 

A mariposa L. dispar é uma praga florestal nativa da Eurásia. Ela foi introduzida 

nos Estados Unidos em 1869 e desde então se tornou o mais importante inseto 

desfolhador de florestas (LEDE et al., 2007). L. dispar foi observada em 1924 no 

Canadá e em 1977 iniciaram-se as pulverizações aéreas para o seu controle e desde 

1983 somente biopesticidas a base de Bt são utilizados (JOBIN, 1995). No Brasil esta 

praga é considerada potencialmente quarentenária (LEDE et al., 2007). 

O objetivo deste estudo foi determinar o modo de ação (tipo) do Bt contra larvas 

de L. dispar e a importância dos esporos na mortalidade destas larvas. Desta forma, 

testou-se a suposição de que a mortalidade das larvas de L. dispar é aumentada quando 

esporos e cristais de Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD- 1 são fornecidos em 

conjunto, assim, ocorrendo sinergismo. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O setor florestal no Canadá é de grande relevância para economia do país, sendo 

este o setor mais importante para o comércio internacional canadense. Intensivos e 

contínuos programas para o manejo sustentável dos recursos florestais têm sido 
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empregados para que as futuras gerações continuem a utilizar todos os benefícios 

providos pela floresta (ARMSTRONG & IVES, 1995; NATURAL RESOURCES 

CANADA, 2016).   

 Em um ecossistema florestal os insetos são importantes, possuindo muitas 

funções desde a polinização de algumas plantas à decomposição de madeira. Um grande 

número de espécies de insetos se alimenta de plantas florestais, desde a raiz até as 

gemas terminais. Entretanto, apenas um pequeno número se torna praga causando danos 

severos quando suas populações atingem níveis epidêmicos. Quando insetos competem 

com o homem por parte dos recursos florestais, eles se tornam economicamente 

importantes (HUDACK & RASKE, 1995). 

Muitas estratégias têm sido empregadas para o controle de insetos pragas na 

silvicultura, agricultura e saúde pública em todo mundo. Entretanto, é recorrente a 

utilização indiscriminada e frequente de inseticidas químicos a fim de reduzir os danos 

e, inclusive, os prejuízos econômicos causados por pragas (MOSCARDI & SOUZA, 

2002). Este método de controle, quando não manejado corretamente, pode acarretar em 

desequilíbrio biológico, poluição ambiental, intoxicação humana na aplicação ou 

ingestão acidental do inseticida, além do alto custo de uso (VALICENTE et al., 1988). 

Adicionalmente, a aplicação indiscriminada de agroquímicos pode resultar na seleção 

de indivíduos resistentes, podendo os genes de resistência passarem aos seus 

descendentes fazendo com que os produtores necessitem, cada vez mais, de uma dose 

maior de inseticida e/ou recorreram a agroquímicos ainda mais tóxicos (VALICENTE 

& CRUZ, 1991).   

O controle biológico é uma alternativa eficiente e amplamente utilizada 

mundialmente no manejo de pragas. Esta estratégia utiliza inimigos naturais, como 

parasitóides, predadores e patógenos (VALICENTE, 1989), para reduzir a abundância 

populacional de pragas e seus impactos, sendo ambientalmente segura e efetiva 

(KLIMOWICZ et al., 2010). Segundo Valicente e Cruz (1991), o controle biológico 

massal ou aumentativo é definido como utilização de organismos vivos a fim de manter 

a população de uma determinada praga em equilíbrio no agroecossistema não 

ocasionando danos econômicos ao produtor. Apesar de ainda ser limitada sua aplicação 

no Brasil, desde o século 3° d.C. chineses tem utilizado formigas para controlar pragas 

em pomares de Citrus (VAN DEN BOSCH et al., 1982). 

Bioinseticidas à base de diferentes cepas de Bacillus thuringiensis Berliner 1915 

são utilizados globalmente para o controle de pragas há mais de 50 anos (LERECLUS 
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et al. 1993), sendo que a primeira aplicação aérea de B. thuringiensis contra lagartas em 

florestas no Canadá foi conduzida em 1960 (VAN FRANKENHUYZEN, 1995). B. 

thuringiensis é uma bactéria gram-positiva, aeróbica facultativa e formadora de esporos 

que produz uma variedade de toxinas e cristais de proteínas durante sua esporulação 

possuindo efeito inseticida (Figura 1) (SCHNEPF et al., 1998). B. thuringiensis ocorre 

naturalmente no meio ambiente e tem sido isolado de diferentes habitats incluindo 

solos, tecidos da planta, insetos vivos ou mortos e outros invertebrados (RAYMOND et 

al., 2010). Por ser efetivo contra larvas de lepidópteros e não afetar seus predadores 

naturais e a saúde humana, as toxinas de Bt tem sido utilizadas amplamente na 

agricultura e silvicultura tanto como aplicações de biopesticidas como em plantas 

transgênicas (HARDEE et al., 2001). 

 

 

Figura 1: Ilustração de células vegetativas de Bacillus thuringiensis, cristal e esporo.  

Fonte: Disponível em http://bacillusthuringiensis.pbworks.com/w/page/9916080/FrontPage (Acesso em 30/05/2016).  

 

Entretanto, há décadas o estudo do Bt tem revelado formas diversificadas de seu 

modo de ação sobre os seus lepidópteros hospedeiros (ANGUS, 1962). Considerando as 

muitas pulverizações de formulados a base de Bt e o frequente uso de plantas 

transgênicas empregadas mundialmente, então, entender a ação destas toxinas é de 

fundamental importância (GRAF, 2011). 
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Processos em níveis ecológicos, fisiológicos e moleculares são determinantes 

para o sucesso desta bactéria entomopatogênica (VAN FRANKENHUYZEN, 1994). 

Após ingestão dos cristais, ocorre a conversão destas protoxinas (Cry e Cyt, delta-

endotoxinas, 130 kDa) em toxinas ativadas (65 kDa) pelas proteases do intestino e suas 

condições alcalinas. Assim, estas toxinas ativadas se ligam aos receptores do intestino 

médio do inseto destruindo as células epiteliais (HEIMPEL & ANGUS, 1959; 

TABASHNIK et al., 2015). Estas toxinas exibem um estreito espectro de atuação, sendo 

que uma única toxina tipicamente afeta um grupo de espécies, ou subespécie, dentro de 

uma Ordem (Lepidoptera, Diptera, Coleoptera) (KLIMOWICZ et al., 2010).  

No entanto, segundo Heimpel e Angus (1959) e estudos atuais de Graf (2011), 

lepidópteros mortos por toxinas de Bt ainda se enquadram em três categorias distintas 

de acordo com o modo de ação, sendo:  

Tipo I (toxemia), insetos exibem paralisia geral e perda da integridade do 

intestino médio causada pela toxina (cristal), resultando em morte entre 1 à 7 horas por 

toxemia. A paralisia geral do inseto é causada pelo aumento do pH da hemolinfa de 1 à 

1,5. Este aumento do pH é resultado do vazamento dos componentes alcalinos do 

intestino através dos danos causados pela toxina para a hemolinfa do inseto. 

Tipo II (toxemia), os insetos exibem paralisia do intestino, porém sem 

vazamento de seus componentes e sem aumento do pH da hemolinfa. Estes morrem 

lentamente, entre 2 e 4 dias, sem nenhum sintoma de paralisia geral, entretanto não se 

alimentam mais. 

Tipo III (septicemia), os insetos morrem por septicemia, não pela toxina, após a 

germinação dos esporos no intestino médio e consequentemente o crescimento 

vegetativo das células resultando em infecção generalizada. 

Entre insetos susceptíveis a toxinas de Bt, o tipo II (toxemia), que morrem 

lentamente sem se alimentar, são os mais comuns. Este é o mecanismo amplamente 

aceito onde se formam danos na membrana do intestino e se interrompe a absorção de 

alimentos levando as larvas à morte (GRAF, 2011).  

Adicionalmente, muitos fatores virulentos estão envolvidos no modo de ação do 

Bt, como as enterotoxinas, um grupo de toxinas que resultam em diarreia e infecções; 

enzimas hidrolíticas, como phospholipase, hemolisina, proteinase, VIPs (esta proteína é 

sintetizada durante a fase vegetativa e a fase estacionária do Bt e tem se mostrado 

efetiva no controle de lepidópteros, inclusive em plantas transgênicas) e quitinase; e 

outros fatores virulentos como a beta-exotoxina (entretanto, esta toxina também afeta 
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mamíferos e não são utilizadas para a obtenção de formulados de cepas de Bt que a 

expressam) (HANSEN & SALAMITOU, 2000).    

Muitos estudos tem seu enfoque em delta-endotoxinas (cristais - Cry), porém a 

função do esporo na toxicidade e capacidade de infecção das diferentes cepas de Bt tem 

sido discutida e se mostrado promissores (GLARE & O’CALLAGHAN, 2000). Navon 

(1993) mostra que as toxinas dos cristais possuem maior importância na morte de larvas 

de lepidópteros. Entretanto, muitos relatos mostram sinergismo entre cristais e esporos 

em toxicidade ou mortalidade direta (GLARE & O’CALLAGHAN, 2000). Toxinas Cry 

purificadas de Bt variedade kurstaki (Btk) tiveram sua mortalidade aumentada em 146 

vezes com a adição de esporos (purificados) contra larvas de Plutella xylostella 

(Plutellidae) (MISYASONO et al., 1994). De modo semelhante, Johnson e McGaughey 

(1996) reportaram que a adição de esporos teve efeito sinérgico com delta-endoxinas 

contra larvas de Plodia interpunctella (Pyralidae). Outra função entre o sinergismo de 

esporos e delta-endotoxinas (cristais) observada pode ser a repressão do 

desenvolvimento de insetos resistentes a delta-endotoxinas. Em uma pesquisa com 

Spodoptera exigua (Noctuidae) resistentes às toxinas Cry 1Ca puras, parte de sua 

sensibilidade foi retomada quando utilizados esporos de Btk HD-1 juntamente as toxinas 

Cry 1CA puras (HANSEN & SALAMITOU, 2000). Além disso, as proteínas VIP, 

resultante da fase vegetativa do Bt, tem apresentado um amplo espectro de toxicidade 

contra insetos lepidópteros, mostrando eficiência contra larvas de Spodoptera 

frugiperda (Noctuidae), Spodoptera exigua, Helicoverpa zea (Noctuidae), coleópteros e 

alguns homópteros (GLARE & O’CALLAFHAN, 2000; PALMA et al., 2014).  

Portanto, a função dos esporos na toxicidade do B. thuringiensis é altamente 

variável, provavelmente dependente do tipo do inseto (I, II ou III), da combinação e da 

concentração de toxinas, da cepa do Bt, da condição geral da larva do inseto, bem como 

de outros micro-organismos presentes em seu intestino (HANSEN & SALAMITOU, 

2000). Dubois e Dean (1995) encontraram que mesmo esporos ou células vegetativas de 

diferentes bactérias, como Bacillus cereus Frankland e Frankland 1887, Bacillus 

megaterium de Bary 1884 e Bacillus subtillis Ehrenberg 1835, aumentaram 

significativamente a toxicidade de toxinas Cry quando fornecidos em conjunto. 

Entretanto, quando utilizado somente esporos e células isoladamente não foi observado 

toxicidade contra mariposa cigana (Lymantria dispar - Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: 

Lymantriidae), uma relevante praga na América do Norte. 
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A mariposa L. dispar, é uma praga florestal nativa de muitos países da Eurásia. 

Ela foi introduzida nos Estados Unidos em 1869 e desde então se tornou o mais 

importante inseto desfolhador de florestas (LEDE et al., 2007). Dois ou três anos 

consecutivos de desfolhação podem resultar em significante mortalidade de árvores, 

especialmente em árvores de carvalho. A L. dispar foi observada em 1924 no Canadá, 

na região sudoeste de Quebec ao longo da fronteira com EUA e está estabelecida em 

Ontario, Nova Brunswick e Nova Escócia. Estas áreas são ocasionalmente pulverizadas 

com inseticidas para erradicação, supressão da população ou contenção desta praga. Em 

1977 iniciaram as pulverizações aéreas para o controle de L. dispar e desde 1983 

somente biopesticidas a base de Bt são utilizados (JOBIN, 1995). No Brasil esta praga é 

considerada potencialmente quarentenária (LEDE et al., 2007). 

Dentre várias raças de L. dispar apenas a de origem Europeia, cujas fêmeas não 

podem voar por apresentarem asas atrofiadas, e a de origem Asiática, com asas normais 

e capazes de se deslocar a longas distâncias, são utilizadas como referência nos estudos 

atuais. L. dispar possui quatro fases de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. Esta 

praga passa o rigoroso inverno do hemisfério norte no estágio de ovo, apresentando 

apenas uma geração anual. As posturas apresentam de 100 a 1000  ovos de forma 

esférica e de coloração creme, sendo recobertas por escamas provenientes do abdômen 

da fêmea, o que confere à postura uma coloração amarelada e aspecto aveludado (Figura 

2 A) (LEDE et al., 2007). Entre maio e julho, emergem pequenas larvas dos ovos, que 

apresentam lateralmente tufos de longas cerdas escuras e que se alimentam das folhas. 

No último instar, apresentam entre 50 mm e 90 mm de comprimento, caracterizando-se 

por uma cabeça amarelada e corpo acinzentado. Dorsalmente verifica-se cinco pares de 

manchas azul-escuras, e seis pares de manchas avermelhadas (Figura 2 B). Ao final da 

fase larval, ocorre o empupamento, produzindo pupas de cor castanho-avermelhada e 

cobertas por cerdas (Figura 2 C) (JOBIN, 1995). 

Duas semanas após o empupamento, ocorre a emergência dos adultos que se 

encontram em atividade até meados de Agosto. Os machos têm entre 35 mm e 40 mm 

de comprimento, cor marrom-escura, e asas amarelo-terrosas, com listras negras 

transversais nas anteriores (Figura 2 D). As fêmeas são maiores, têm cor branca ou 

creme, sendo as asas anteriores dotadas de listras negras transversais em zigue-zague 

(Figura 2 E). Somente os machos apresentam antenas plumosas, sendo as das fêmeas, 

filiformes (LEDE et al., 2007). 
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Figura 2: Ilustração das fases de vida da mariposa cigana (L. dipar). A: Postura; B: 

Larva; C: Pupa; D: Adulto macho (mariposa); E: Adulto fêmea (mariposa). 

Fonte: Lede et al. (2007). 

 

Devido a grande importância desta praga e a ampla utilização de biopesticidas a 

base de Bt para o seu controle, e de muitas outras lepidópteros praga, compreender as 

interações e o modo de ação do Bt com os seus hospedeiros, bem como a efetividade da 

pulverização, é fundamental para o sucesso desta biotecnologia. Uma vez que o Bt deve 

ser ingerido para ser efetivo, o sucesso da pulverização é determinado pela interação 

entre a atividade de alimentação do inseto, o número de gotas por unidade de 

alimentação e a dose presente nestas gotas (VAN FRANKENHUYZEN, 1995). 

Para isto, a realização de testes em laboratório, empregando métodos adequados 

na realização de bioensaios, se torna determinante para o uso efetivo do Bt. Assim, o 

droplet feeding method (HUGHES et al., 1986; VAN FRANKENHUYZEN et al., 1997) 

se destaca pela habilidade de administrar uma dose precisa para cada larva 

individualmente conhecendo exatamente o volume consumido e concentração. Desta 

forma, é possível reduzir a variabilidade da taxa de ingestão e assegurar que cada larva 

utilizada no teste possa receber a mesma dosagem. 

Outra metodologia que deve ser ressaltada é a separação dos esporos e cristais 

do Bt. Para testes do modo de ação, a metodologia adaptada para separação e 

purificação descrita por Zhu et al. (1989) é um método relativamente simples, de baixo 

custo, rápido e eficiente quando comparado com outras tecnologias. Este método utiliza 

centrifugação com diferentes gradientes de Ludox (composto por sílica coloidal 

suspensa em água). 

A B 

E D 

C 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado entre Junho de 2014 e Junho de 2015 no Great Lakes 

Forestry Centre (GLFC) (Sault Sainte Marie, Ontário, Canadá) no laboratório de 

Aplicações Microbianas coordenado pelo Dr. Kees van Frankenhuyzen. 

3.1. Crescimento do Bt 

Foi obtido da coleção de Bt do laboratório o Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

cepa HD-1. Esta cepa produz as toxinas Cry 1Aa, Cry 1Ab, Cry 1Ac, Cry 2Aa 

(SHUNEMANN et al., 2014) provenientes do cristal e não possui beta-exotoxina. 

Primeiramente, a bactéria foi crescida em placas de Petri utilizando como meio de 

cultura sólido o LB ágar composto por 5 g de extrato de levedura, 10 g de tryptone, 10 g 

de cloreto de sódio e 15 g de ágar bacteriológico. Estes produtos foram transferidos para 

um béquer de 2 litros misturados em 1000 ml de água destilada e autoclavados por 25 

min. Após autoclavagem, o meio foi transferido para placas de Petri dentro da capela de 

fluxo laminar e aguardado sua solidificação. A cepa do Bt foi plaqueada neste meio 

sólido e acondicionada na incubadora a 28 °C por 72 h, posteriormente, visualizada 

utilizando microscópio de contraste de fase a fim de averiguar a formação de esporos, 

cristais e possível contaminação.  

A massa celular foi raspada com auxílio de alça de platina e transferida para 4 

erlenmeyers contendo aproximadamente 200 ml de LB líquido. As amostras foram 

transferidos para um agitador a 250 rpm e 28 °C por 72 h e, posteriormente, através de 

microscópio de contraste de fase, foi visualizada a formação de esporos, cristais e 

possível contaminação. 

3.2.1. Separação de Cristais e Esporos 

 A cepa crescida em meio líquido foi transferida para tubos Falcon de 50 ml e 

centrifugadas durante 15 min à 10000 rpm. O sobrenadante foi descartado e 

transferiram-se os pellets dos tubos para 2 frascos de 500 ml para realizar a lavação da 

massa celular com uma solução composta por 0,1 mol/L Tris base, 1 mol/L de NaCl, 10 

mmol/L EDTA, 0,02 % NaN3, 0,01 % Triton X-100 e pH 7,2. 

Foram adicionados aproximadamente 200 ml da solução em cada frasco de 500 

ml contendo os pellets de Btk e agitados vigorosamente por 15 min manualmente. Os 

frascos foram centrifugados durante 15 min à 15000 rpm e 20 °C, sendo descartado o 

sobrenadante e mantendo-se os pellets. Este processo foi repetido algumas vezes até a 
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massa celular apresentar uma coloração clara e os pellets se soltarem facilmente do 

fundo dos frascos permanecendo uma parte sem decantar (partículas brancas flutuando 

no sobrenadante). Em seguida, os pellets foram reunidos em um frasco e lavados 6 

vezes utilizando água destilada e autoclavada através de centrifugação à 15000 rpm e 20 

°C durante 15 min. Foram adicionados 100 ml de água destilada e autoclavada, 1 g de 

lisozima e 11 ml de 1 % Triton (TX-100) para realizar a lise das células vegetativas 

remanescentes. Este frasco foi colocado no agitador a 20 °C e 150 rpm durante 48 h 

para se obter melhores resultados. Após esta etapa foi obtido o crude, uma mistura de 

esporo, cristal, algumas células vegetativas (após a lise e inteiras) e outros 

contaminantes oriundos do processo. Desta forma, foi necessário fazer a separação e 

purificação dos esporos e cristais utilizando Ludox HS-40. 

 Ludox HS-40 é uma solução contendo sílica coloidal com 40 % de concentração 

suspensos em água e pH 9,7 disponibilizada pela empresa Sigma. Preparou-se 100 ml 

de Tris-HCl (15,67 g de Tris – HCl para 100 ml de água destilada, o pH da solução foi 

ajustado para 2,5 utilizando HCl) utilizado no ajuste do pH do Ludox para 8. Este 

Ludox com o pH 8 foi definido como solução de 100 % de concentração e a partir desta 

foram feitas duas diluições de Ludox (45 % e 55 %). Adicionou-se em tubos Corex (30 

ml Ultraclear) 14 ml de Ludox 45 % e, com auxílio de uma pipeta de 1000 µl abaixo do 

Ludox 45 %, foi adicionado 6 ml de Ludox 55 % formando assim 2 gradientes desta 

solução. 

Foi feita uma diluição do crude para 50 % proveniente da etapa anterior e 

acrescentado 8 ml destes sobre o Ludox 45 % no tubo Corex. Estes tubos foram 

centrifugados a 15000 rpm (10000 x g) utilizando ultracentrífuga com o rotor SW 27 

(swinging –bucket) a 20 °C por 60 min. Após a centrifugação foi possível identificar 3 

camadas (layers) em suspensão no Ludox. A primeira camada é formada pelo esporo, a 

segunda uma mistura de esporo e cristal e no fundo do tubo o cristal (precipitado 

branco). Utilizou-se uma pipeta de 1000 µl para retirada de cada camada, sendo estas 

transferidas para tubos Falcon e adicionados 30 ml de água destilada. As camadas 

purificadas foram examinadas no microscópio de contraste de fase. Esta purificação 

proporciona aproximadamente 95 % (ou mais) de pureza do cristal e do esporo. 

Portanto, é necessário realizar a purificação a seguir para alcançar a pureza desejada.  
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3.2.2. Purificação dos Esporos  

Os esporos separados através dos gradientes do Ludox foram centrifugados por 

15 min a 10000 rpm, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 10 ml 

de 0,05 % de NaOH com pH 12 com auxilio de uma pipeta de 1000 µl e encubados por 

1 h entre 20 e 23 °C. Em seguida, os esporos em NaOH foram centrifugados por 15 min 

a 10000 rpm, sendo descartado o sobrenadante e adicionado 10 ml de água destilada ao 

pellet. Esta operação foi repetida 3 vezes utilizando água destilada. Ao final deste 

processo, o pellet (esporos) foi ressuspendido em 20 ml de água destilada, observados 

em microscópio de contraste de fase, para garantir a eliminação (visual) de cristais, e 

acondicionados a 4 °C. Para determinação da concentração de esporos foi utilizada a 

Câmara de Neubauer. 

3.2.3. Purificação dos Cristais 

Para conseguir os cristais purificados foi utilizado uma pipeta esterilizada para 

transferir os 30 ml da suspensão de cristal separada com Ludox para 2 tubos Corex de 

vidro.  Estes foram centrifugados a 10000 rpm por 10 minutos a 20 °C para decantar os 

cristais. Os pellets foram ressuspendidos em 15 ml de 0,2 M CAPS com pH 10,5 e 

misturados (triturados) com uma pipeta esterilizada e tendo certeza de que o pellet havia 

se solubilizado. Os tubos Corex foram selados com parafilme e incubados por 24 h a 28 

°C e 175 rpm em um agitador, sendo estes posicionados inclinados para melhor 

agitação. Periodicamente, os tubos foram observados para garantir que os cristais 

permaneceram misturados no CAPS tampão para máxima solubilização. Após 24 h, os 

tubos foram centrifugados por 5 min à 8000 rpm (qualquer esporo remanescente foi 

decantado) e filtrado o sobrenadante utilizando 0,2 µm acrodisco com uma seringa de 

10 ml. Isto garantiu que nenhum esporo tenha permanecido na amostra. Os cristais 

solubilizados (o sobrenadante filtrado) foram observados através de microscópio de 

contraste de fase, conferindo a possível presença de esporos, e transferidos para tubos 

Falcon de 50 ml e acondicionados a 4 °C. 

3.3.1. Quantificação Proteína Total (Biorad Protein Assay) 

Para quantificar a proteína total (cristais solubilizados) foi utilizado o Biorad 

Protein Assay com auxílio do espectrofotômetro. Os esporos também foram utilizados 

neste processo para atestar a pureza dos mesmos. 

Primeiramente, foi realizada a extração das proteínas totais utilizando 900 µl de 

0,05 M KOH + 50 µl 0,1 M KOH + 50 µl cristal/esporo em um microtubo de 1,5 ml. 



20 
 

Este foi incubado 1 h a 28 °C a 160 rpm em um agitador (G24 Environmental) e 

posteriormente centrifugado a 5000 rpm por 15 min a 6 °C. Então, foi retirado 900 µl do 

sobrenadante. 

O Biorad Protein Dye (BPD, corante) e o Tris Biorad Buffer (TBB, tampão) 

foram acondicionados em temperatura ambiente e em um microtubo de 1,5 ml foi 

transferido 790 µl de TBB + 10 µl da amostra de proteína (cristal) + 200 µl de BPD. 

Foram feitas 3 diluições da amostra de proteína e escolhida a que apresentou melhor 

coloração (visualmente). O espectrofotômetro foi ligado com 15 min de antecedência 

(595 nm) e foi utilizado CAPS (no lugar da amostra de proteína) para leitura/calibração 

do branco. Foi utilizado o software VIS-on para realização de 9 leituras de cada amostra 

e feita a média.  

3.3.2. Determinação da Concentração de Proteína (Toxina) – SDS Page Gel 

As amostras foram preparadas contento 1 µg/µl de proteínas a partir dos 

resultados do Biorad Protein Assay, aquecidas (banho maria por 3 min) e aplicadas no 

gel de acrilamida 10 %  SDS-PAGE (Bio-Rad). Foi utilizado como amostra padrão 

Albumina Bovina em 4 diluições (1, 2, 3 e 4 µg). Para determinação das concentrações 

de toxinas foi utilizado o software Quantity One da Bio-Rad através de imagens digitais 

(Figura 3 e 4). 

3.4. Bioensaio (Droplet-feeding Method) 

Larvas de 2
°
 instar de L. dispar foram obtidas da criação controlada e 

estabelecida no GLFC. Para os bioensaios foi utilizado a adaptação do droplet-feeding 

bioassay method descrito previamente por van Frankenhuyzen et al. (1997). Assim, as 

larvas ficaram em jejum por 24 h, transferidas individualmente para microtubos 

contendo gotas de 0,125 µl de volume e concentrações estabelecidas das toxinas e 

esporos (juntamente a solução sacarina para estimular a ingestão das gotas e corante 

para visualização do consumo do volume total). A temperatura de acondicionamento 

das larvas foi de 23 °C. Foram realizados experimentos preliminares para determinar as 

concentrações de toxinas a serem empregadas. Desta forma, utilizaram-se 30 larvas por 

tratamento sendo, um tratamento somente com esporos purificados (2 diluições) (Anexo 

1) e outros tratamentos com diferentes diluições de toxinas purificadas (ng/larva e 

Testemunha). Estes experimentos preliminares foram avaliados por 11 dias e assim 

foram determinadas as concentrações de toxinas que seriam empregadas no bioensaio 

(Anexos 2, 3, 4 e 5). 
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Após a determinação das concentrações de toxina, o bioensaio foi conduzido 

utilizando 6 tratamentos com 30 larvas e 3 repetições sendo selecionadas concentrações 

de toxinas com e sem adição dos esporos (1 x 10
4
). Durante 180 h, em intervalos de 12 

h, as larvas mortas foram contadas, coletadas e armazenadas a -20 °C. Para identificar 

septicemia, as larvas mortas congeladas foram maceradas e observadas em microscópio 

de contraste de fase utilizando Câmara de Neubauer para contagem direta das células 

vegetativas e, também, plaqueadas em LB ágar para contagem das UFC’s (Unidade 

Formadoras de Colônias). 

3.5. Análises Estatísticas 

Para o teste da hipótese de nulidade de efeitos de esporos e cristais de Btk, 

fornecidos em conjunto sobre a mortalidade de larvas de L. dispar, foi utilizada uma 

análise de variâncias com dois fatores (variáveis independentes) sendo eles a 

concentração das toxinas (3, 6, 12 ng) e a presença de esporos (ausentes ou presentes). 

Nesta análise a variável dependente foi a mortalidade acumulada de larvas de L. dispar 

180 h após o início do bioensaio. Comparações a posteriori foram feitas com intervalos 

de confiança de 95 % para ilustrar diferenças entre tratamentos. Pressupostos de 

normalidade de resíduos e de homogeneidade das variâncias foram atendidos pela 

população de dados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do SDS-Page Gel (Figura 3, 4) gerados pelo software Quantity 

One (Bio-Rad) demonstram a concentração das toxinas dos cristais (toxinas ativadas 

pelo processo de purificação, 65 kDa) e as concentrações de toxinas do crude (similar às 

toxinas ativadas dos cristais, 130 kDa e 65 kDa) obtidas. Assim, foram feitas as 

diluições de 3, 6 e 12 ng à partir das toxinas (cristais) para os bioensaios. Além disso, 

não foi identificada a presença de protoxinas nos esporos, sugerindo que o processo de 

purificação dos esporos foi efetivo. 
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Figura 3: Resultados SDS Page Gel (Software Quantity One). 

 

 

Figura 4: Gráfico da Curva Padrão SDS Page Gel (Software Quantity One) para 

determinação da concentração de toxinas.  

1: Esporos; 2: não avaliado; 3: Cristais; 4: Crude; 5: 

Standard 1; 6: Standard 2; 7: Standard 3; 8: Standard 4. 
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Não foram observadas células vegetativas de Bt na contagem direta (Câmara de 

Neubauer) e não houve formação de UFC’s em placas de Petri, caracterizando a não 

ocorrência de septicemia. Van Frankenhuyzen et al. (2008) demonstram que o maior 

crescimento vegetativo das células, tanto de Bt quanto de bactérias presentes no 

intestino das larvas de L. dispar, ocorrem após a morte da larva, sendo estas saprófitas. 

Desta forma, nossos resultados sugerem que ao coletar as larvas com um curto intervalo 

de tempo (12 h) após sua morte e acondicioná-las a -20 °C, não foram oferecidas 

condições para que as bactérias se replicassem e, assim, não induzindo a percepção da 

ocorrência de septicemia. 

Ao longo do tempo (cada 12 h), percebe-se que a mortalidade é diferente entre 

os tratamentos apesar de incrementar com o tempo (Figura 5) e obtendo valores 

máximos de mortalidade entre 132 h e 172 h após o início do bioensaio. Desta forma, as 

larvas de L. dispar se comportaram como o tipo II (toxemia) em relação ao modo de 

ação do Bt, onde os insetos exibem paralisia do intestino, morrendo lentamente, entre 2 

e 4 dias, sem nenhum sintoma de paralisia geral, entretanto sem se alimentarem mais 

(HEIMPEL & ANGUS, 1959; GRAF, 2011). Van Frankenhuyzen et al. (2008), em 

testes com Btk  contra larvas de L. dispar, observou mortalidade máxima de 2 a 3 dias a 

25 °C e 7 a 9 dias a 13 °C. Nossos resultados foram obtidos a 23 °C e obtiveram 

mortalidade máxima entre 5 a 7 dias. Estes resultados indicam a importância da 

temperatura no tempo de resposta à mortalidade. 
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Figura 5: Mortalidade de larvas de L. dispar ao longo do tempo (cada 12 h), submetidas 

a 6 diferentes tratamentos contendo três concentrações de toxinas (12, 6, 3 ng) com e 

sem esporos. 

 

Apesar da não ocorrência de septicemia, quando foi ajustada a mortalidade 

acumulada pelo tempo acumulado de avaliação (180 h) (dados brutos no Anexo 6), 

pode-se observar diferentes respostas entre os diferentes tratamentos. Semelhante a 

Dubois e Dean (1995), foi observado um aumento significativo da mortalidade das 

larvas quando oferecidos esporos e toxinas em conjunto. Assim, há diferenças de 

mortalidade em função da concentração de toxinas (F(2,12)=119,41; p<0,001), em função 

da presença de esporos (F(1,12)=23,405; p<0,001) e também em função da interação entre 

a concentração de toxinas e a presença de esporos (F(2,12)=3,278; p=0,073). Nestas 

circunstâncias a explicação adequada ao fenômeno é dada pela interação, a qual é 

devidamente ilustrada na Figura 6. 

 

 



25 
 

3 6 12

Concentração de toxina (ng)

0

5

10

15

20

25

30

N
ú

m
e

ro
 m

é
d

io
 i
n

s
e

to
s
 m

o
rt

o
s

 toxina

 toxina e esporos

F(2, 12)=3,278; p=0,073

barras representam IC95%

26,6 (88,6%)

19,3 (64,3%)

15,7 (52,3%)

10 (33,3%)

5 (16,7%)
3,7 (12,3%)

 

Figura 6: Mortalidade total das larvas de L. dispar, 180 h após o início do bioensaio, em 

reposta aos diferentes 6 tratamentos contendo três concentrações de toxinas (12, 6, 3 ng) 

e havendo ou não a presença de esporos. Quadrados fechados representam mortalidade 

total média de larvas que consumiram somente toxinas enquanto que os quadrados 

abertos, de larvas que consumiram toxinas e esporos. A medida de dispersão representa 

o intervalo de confiança de 95 % (IC95%) e a sobreposição do IC95% de um tratamento 

sobre a média de outro, indica igualdade estatística. 

 

 

A interação mencionada acima trata do diferente comportamento da mortalidade 

acumulada de larvas de L. dispar quando em diferentes concentrações de toxinas: nas 

concentrações mais elevadas, 6 e 12 ng, a mortalidade acumulada foi superior nos 

tratamentos em que houve a presença de esporos junto com as toxinas. Contudo, na 

concentração mais baixa de 3 ng, a mortalidade acumulada destas larvas foi semelhante 

nos dois tratamentos. Na concentração de 12 ng a mortalidade no tratamento com 

esporos alcançou 88,6 % enquanto que no tratamento contendo somente toxinas, 64,3 

%. Do mesmo modo, na concentração de 6 ng a mortalidade no tratamento com esporos 

alcançou 52,3 % enquanto que no tratamento contendo somente toxinas, 33,3 %. Já na 
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menor concentração, 3 ng, não houve diferença significativa entre a mortalidade 

acumulada nos dois tratamentos (observar o IC95%) 

Misyasono et al. (1994) trabalhando com larvas de Plutella xylostella 

(Plutellidae), encontraram mortalidade aumentada em 146 vezes com a adição de 

esporos (purificados) às toxinas Cry purificadas de Btk. Certamente neste trabalho 

ocorreu septicemia, tornando tal mortalidade tão expressiva.  Johnson e McGaughey 

(1996) também reportaram que a adição de esporos teve efeito sinérgico com delta-

endoxinas contra larvas de Plodia interpunctella (Pyralidae), além de retomar a 

sensibilidade das larvas resistentes às toxinas Cry.  Nossos resultados também sugerem 

um efeito sinérgico entre esporos e cristais aumentando a mortalidade em 55 % na 

concentração de 6 ng e 37 % para 12 ng quando fornecidos em conjunto, mesmo em 

ausência de septicemia. 

 Apesar das proteínas VIP, resultantes da fase vegetativa do Bt, apresentarem 

um amplo espectro de toxicidade contra insetos lepidópteros, coleópteros e alguns 

homópteros (GLARE & O’CALLAFHAN, 2000; PALMA et al., 2014), nossos 

resultados sugerem a não ocorrência de septicemia. Assim, toxinas VIP, aparentemente, 

não estão colaborando para o aumento da mortalidade em larvas de L. dispar neste 

estudo. Portanto, determinar quais proteínas (toxinas) estão tendo efeito sinérgico com 

as delta-endotoxinas testadas é de fundamental importância para os avanços desta área. 

Assim como Johnson e McGaughey (1996), Hansen e Salamitou (2000), em uma 

pesquisa com Spodoptera exigua (Noctuidae) resistentes às toxinas Cry 1Ca puras, 

reportam que parte da sensibilidade foi retomada quando utilizados esporos de Btk HD-

1 juntamente as toxinas Cry puras. Desta forma, ao identificar estas proteínas (toxinas) 

pode-se utilizá-las para a seleção de novas cepas empregadas na formulação de 

biopesticidas e/ou na piramidação de genes em plantas transgênicas para retomar a 

sensibilidade de insetos resistentes às toxinas Cry.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, nossos dados sugerem que larvas de mariposa cigana (L. dispar) 

morrem por toxemia, sem a presença de esporos, e se enquadram no tipo II do modo de 

ação do Bt contra lepidópteros. Além disso, há um efeito sinérgico entre esporos e 

cristais aumentando a sua mortalidade por Btk, sendo que sob concentrações maiores de 
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toxinas (6 e 12 ng) a mortalidade em efeito sinérgico é aumentada (55 % e 37 %, 

respectivamente) em comparação à mortalidade por somente toxinas. 
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7. ANEXOS 

  

Anexo 1: Experimento preliminar somente com esporos e 30 larvas por tratamento. 

 

Diluições 

Dia 4 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

Dia 7 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

Dia 11 

Número de 

Larvas 

Mortas 

Esporos D1 (2.88x10
5
) 0 0 0 

Esporos D2 (2.88x10
4
) 0 0 0 

 

 

 

Anexo 2: Primeiro experimento preliminar com somente toxinas e 30 larvas por 

tratamento. 

 

Diluições 

Dia 4 

Número de 

Larvas Mortas 

Dia 7 

Número de 

Larvas 

Mortas 

Dia 11 

Número de 

Larvas 

Mortas 

D1(90ng/larva) 6 19 23 

D2(30ng/larva) 5 26 24 

D3(10ng/larva) 0 8 7 

D4(3.3ng/larva) 4 6 6 

D5(1.1ng/larva) 3 3 3 

D6(0.37ng/larva) 0 0 1 

Testemunha 0 0 0 
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Anexo 3: Segundo experimento preliminar com somente toxinas e 30 larvas por 

tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluições 

Dia 4 

Número de 

Larvas Mortas 

Dia 7 

Número de 

Larvas 

Mortas 

Dia 11 

Número de 

Larvas 

Mortas 

D1(90ng/larva) 6 19 23 

D2(30ng/larva) 5 26 24 

D3(10ng/larva) 0 8 7 

D4(3.3ng/larva) 4 6 6 

D5(1.1ng/larva) 3 3 3 

D6(0.37ng/larva) 0 0 1 

Testemunha 0 0 0 
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Anexo 4: Terceiro experimento preliminar com somente toxinas, 30 larvas por 

tratamento e 3 repetições. 

 

Diluições 

 

Repetições 

Dia 7 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

Dia 11 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

D1(24ng/larva) 1 28 28 

D1(24ng/larva) 2 27 27 

D1(24ng/larva) 3 27 27 

D2(12ng/larva) 1 17 18 

D2(12ng/larva) 2 25 25 

D2(12ng/larva) 3 26 26 

D3(6ng/larva) 1 5 21 

D3(6ng/larva) 2 14 15 

D3(6ng/larva) 3 15 19 

Testemunha 1 0 0 

Testemunha 2 0 0 

Testemunha 3 0 0 
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Anexo 5: Quarto experimento preliminar com somente toxinas, 30 larvas por tratamento 

e 3 repetições. 

 

Diluições 

 

Repetições 

Dia 5 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

Dia 11 

Número 

de 

Larvas 

Mortas 

D1(12ng/larva) 1 13 13 

D1(12ng/larva) 2 13 15 

D1(12ng/larva) 3 9 17 

D2(6ng/larva) 1 11 13 

D2(6ng/larva) 2 7 9 

D2(6ng/larva) 3 6 8 

D3(3ng/larva) 1 5 5 

D3(3ng/larva) 2 2 4 

D3(3ng/larva) 3 1 1 

Testemunha 1 0 0 

Testemunha  2 0 0 

Testemunha 3 0 0 

 

Anexo 6: Bioensaio: mortalidade total acumulada das 3 repetições a cada 12 h de 

observações. 

Tratamentos 
Mortalidade Total Acumulada (Tempo em horas após início do bioensaio). 

24  36  48  60  72 84  96  108  120  132  144 156  168 180  

12 ng 0 1 2 8 19 27 34 43 52 54 55 56 56 58 

12 ng + 

Esporos 0 0 10 22 42 49 64 70 77 79 79 80 80 80 

6 ng 0 0 1 2 7 13 17 21 27 28 29 29 30 31 

6 ng + 

Esporos 0 0 4 13 26 34 42 45 45 47 47 47 47 47 

3 ng 0 0 3 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 

3 ng + 

Esporos 0 0 1 7 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 

Testemunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


