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RESUMO 

Devido ao aumento populacional tem-se gerado uma crescente demanda por 

alimentos, consequentemente houve aumento no uso de defensivos químicos, 

gerando problemas ambientais e à saúde humana. Como alternativa, há o controle 

biológico de pragas, no qual podem ser utilizados inimigos naturais, dentre eles, os 

fungos entompatogênicos. Avaliou-se a capacidade endofítica e entomopatogênica 

dos fungos UFMG11444, UFMG11443 e uma linhagem comercial de Metarhizium 

anisopliae contra o pulgão Brevicoryne brassicae em plantas de Brassica oleracea 

var. acephala. Foram realizados três métodos de inoculação dos fungos, sendo 

utilizada uma suspensão de cada um dos fungos na concentração de 108 conídios/mL. 

As raízes foram inoculadas por irrigação, as sementes por submersão e as folhas por 

pulverização. Em seguida, as plantas inoculadas e plantas controle foram submetidas 

ao ataque dos pulgões. Todos os fungos mostraram atividade endofítica e eficiência 

na redução dos pulgões, independentemente do método de inoculação, contudo, os 

fungos UFMG11444 e o comercial M. anisopliae mostraram maior eficácia quando 

inoculados na semente. Por outro lado, o fungo UFMG11443 apresentou a mesma 

capacidade controle populacional para todos os tratamentos. 

 

Palavras-Chave: Controle biológico. Controle de pragas. Endofitia. Fungos 

entomopatogênicos. Pulgões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Due to the population increase there is a growing demand for food, consequently there 

was an increase in the use of chemical pesticides, causing environmental and human 

health problems. As an alternative, the biological pest control uses natural enemies, 

including entomopathogenic fungi, to control insects.This work evaluated the 

endophytic and entomopathogenic capacities of UFMG 11444, UFMG 11443 fungi and 

a commercial strain of Metarhizium anisopliae against the aphid Brevicoryne brassicae 

in Brassica oleraceavar. acephalaplants. Three inoculation methods were performed. 

Suspensions of each fungi, in the concentration of 108 conidia/mL, were used for 

inoculations.  The roots were inoculated by irrigation, the seeds by submersion and the 

leaves by spraying. After, inoculated plants and control plants were subjected to attack 

by aphids. All fungi showed endophytic activity and effectiveness in reducing aphids, 

regardless of the inoculation method. However, the fungi UFMG11444 and the 

commercial fungi M. anisopliae showed greater efficacy when inoculated in seeds. On 

the other hand, the UFMG11443 fungus had the same capacity of population control 

in all treatments. 

Key Words: Biological control. Control of pests. Endophytic. Entomopathogenic fungi. 

Aphid. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento da demanda mundial de alimentos é decorrente de um crescimento 

acelerado da população, com estimativa superior a 9,5 bilhões em 2050, 

representando um crescimento de 34,9% entre 2012 e 2050, no entanto, as áreas 

agrícolas estão centradas em poucos países (Saath e Fachinello, 2018). A produção 

de alimentos vem acontecendo principalmente por meio de uma agricultura de larga 

escala, com uso de alta tecnologia, insumos e defensivos químicos (Carvalho, 2017).  

Por consequência, as lavouras sofrem intenso ataque de doenças e pragas, 

por causa da resistência destas aos defensivos químicos, com perda de produção e 

prejuízos aos agricultores (Hussain et al., 2014). Os artrópodes são as principais 

pragas que limitam a produção de alimentos, levando a uma perda de 

aproximadamente 15% da produção agrícola global (Maxmen, 2013). 

Os defensivos químicos são amplamente utilizados, mas apresentam inúmeras 

desvantagens, como a contaminação do meio ambiente e a intoxicação dos 

agricultores, pecuaristas e consumidores (Celoto et al., 2008). De acordo com a 

Organização Internacional do Trabalho, a cada ano ocorrem 70 mil intoxicações 

agudas e crônicas por produtos fitossanitários. No Brasil, desde 2008 nota-se um 

consumo crescente desses agentes químicos, ainda que vários deles já estejam 

proibidos em outros países e que alguns são vendidos de forma ilegal (INCA, 2021). 

O Brasil está na 44ª posição no ranking da FAO sobre uso de defensivos 

agrícolas. De acordo com os dados da entidade, o consumo relativo no país foi de 

4,31 Kg de defensivos por hectare cultivado em 2016. Entre os países europeus que 

utilizam mais defensivos que o Brasil, aparecem, Países Baixos (9,38 kg/ha), Bélgica 

(6,89 kg/ha), Itália (6,66 kg/ha), Montenegro (6,43 kg/ha), Irlanda (5,78 kg/ha), 

Portugal (5,63 kg/ha), Suíça (5,07 kg/ha) e Eslovênia (4,86 kg/ha) (FAO, 2019). O 

impacto desses produtos na saúde dos trabalhadores rurais ainda é pouco estudado 

(BBC, 2019).  

Os produtos fitossanitários demonstram importante interferências nos 

ecossistemas, na vida animal e humana. Os impactos vão desde a alteração da 

composição do solo, contaminação da água e do ar, podendo interferir nos 

organismos vivos terrestres e aquáticos, alterando seu papel dentro do ecossistema. 
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A alteração do ecossistema e da morfologia de muitos animais e vegetais, usados na 

alimentação humana, interferem negativamente na saúde humana (Lopes e 

Albuquerque, 2018).   

Defensivos químicos podem contaminar reservatórios de água, rios, recursos 

hídricos e bacias fluviais, podendo interferir nos organismos vivos aquáticos. A 

contaminação das águas pode afetar a flora aquática, os peixes e protozoários, os 

quais podem ter seu crescimento e sua reprodução alterados (Mansano et al., 2016). 

Chelinho et al. (2017) demonstraram mudanças em comunidades de microartrópodes 

a partir da exposição aos agrotóxicos.  

Devido a estes e outros problemas decorrentes do uso dos defensivos 

químicos, há uma busca por métodos alternativos de controle de insetos-praga, que 

sejam efetivamente capazes de mantê-los em níveis populacionais abaixo daqueles 

que causariam danos econômicos à produção (Silva e Brito, 2015). Esses métodos 

alternativos podem proporcionar a máxima eficiência de controle com o menor impacto 

ambiental (EMBRAPA, 2016). Assim, o Manejo Integrado de Pragas (MIP) considera 

aspectos econômicos, ecológicos, sociais e tecnológicos para a tomada de decisão 

durante o controle desses organismos indesejáveis (Silva et al., 2009). Dentro do 

contexto do MIP, o controle biológico é entendido como um meio de controlar as 

pragas agrícolas a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros 

insetos benéficos, como predadores e parasitoides, e também microrganismos, como 

fungos, vírus e bactérias (EMBRAPA, 2016). 

Na última década o apelo por uma produção agrícola mais sustentável tem 

levado ao desenvolvimento do controle biológico de pragas e doenças na agricultura 

mundial. Dados divulgados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

registram a utilização da prática em cerca de 8 milhões de hectares por ano no país 

em 2010 (EMBRAPA). Este setor de produção de insumos biológicos é muito 

importante para o agronegócio, com crescimento anual de até 20% (FEBRAPDP, 

2017). 

Dentre estes insumos biológicos, os fungos entomopatogênicos podem ser 

usados no controle biológico com grande eficiência, pois ocorrem naturalmente e são 

considerados uma alternativa importante para reverter a dependência de produtos 

fitossanitários na agricultura (Hussain et al., 2014). Esses fungos apresentam alta 
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especificidade e pouco afetam ou não afetam negativamente os organismos não-alvo, 

são economicamente acessíveis, de fácil produção, podem se replicar dentro do 

hospedeiro alvo e produzir esporos virulentos, além de não trazer danos ao usuário 

ou ao consumidor (Hussain et al., 2009). Esses organismos patogênicos infectam o 

inseto por contato e ingestão e, comparados aos defensivos químicos, não levam à 

resistência do hospedeiro (Batista Filho et al., 2002).  

Alguns fungos entomopatogênicos empregados no controle biológico de 

insetos-praga já demonstraram comportamento endófito e são amplamente utilizados, 

como o Beauveria bassiana encontrado no milho (Pelizza et. al, 2017; Vega, 2017), e 

o Trichoderma spp (Poveda, 2021), protegendo diversas culturas contra insetos. 

O fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae também já foi demostrando 

como sendo capaz de se tornar endofítico após inoculação em folhas de canola e 

posteriormente causar a morte de larvas de Plutella xylostella (Batta, 2013).  

Os microorganismos endofíticos, que incluem principalmente fungos e 

bactérias, vivem no interior de plantas e habitam seus órgãos sem causar nenhum 

dano à planta hospedeira, sendo potencialmente úteis na agricultura (Omomowo e 

Babalola, 2019). A presença de fungos endofíticos em cultivares agrícolas é comum, 

sendo eles capazes de conferir vantagens às plantas como, por exemplo, controle de 

insetos herbívoros (Pamphile et al., 2017) e promoção do crescimento da planta 

(Santos et al., 2011). 

Os afídeos (Hemiptera: Aphididae), popularmente pulgões ou piolhos, são 

insetos que possuem tamanho diminuto, variadas cores e alta capacidade de 

reprodução (Rando et al., 2011). Eles alimentam-se sugando os nutrientes e água do 

sistema vascular da planta através da perfuração do tecido com suas partes bucais 

que são semelhantes a agulhas (Ahuja et al., 2010). Os mesmos podem se instalar 

em uma cultura provocando danos diretos e indiretos à planta hospedeira, pela sucção 

contínua de seiva, injeção de toxinas e transmissão de patógenos (Sidney, 2009). 

Como consequência, há murcha generalizada, encarquilhamento das folhas e 

interrupção do desenvolvimento da planta (Rando et al., 2011; Ahuja et al., 2010). 

Apesar de existirem diferentes métodos para o controle desses insetos, como, por 

exemplo, parasitoides himenópteros e plantas com propriedades inseticidas (Rando 
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et al., 2011), o mais utilizado são os produtos químicos, com as consequências usuais 

de seleção de pulgões mais resistentes, além de afetar outros seres (Botti et al., 2015). 

O pulgão da couve, Brevicoryne brassicae (Aphididae), é uma das espécies 

que causa grandes problemas para muitas culturas economicamente importantes 

(Cividanes, 2002). Considerado uma praga de plantas do gênero Brassica, ataca 

crucíferas como a couve, couve-flor, repolho, nabo, brócolis e couve de Bruxelas 

(Camilo et al., 2014). Ainda hoje há uma crescente procura por métodos alternativos 

para o controle desse inseto e o uso de fungos entomopatogênicos poderá ser 

considerado um método promissor. 

Campagnani et al. (2017) identificaram novos fungos entomopatogênicos 

isolados de cigarrinhas das pastagens Mahanarva spectabilis (Distant) (Hemiptera), 

em Urochloa brizanthade sistema silvipastoril, no estado do Maranhão. Dentre eles, 

os fungos UFMG11444 e UFMG11443 (em processo de proteção intelectual) 

apresentaram alto potencial para serem utilizados como agentes de controle biológico, 

sendo até mais eficientes que a linhagem comercial de M. anisopliae contra os ovos 

e ninfas das cigarrinhas.  

Dessa forma, neste projeto buscou-se avaliar a capacidade de inoculação dos 

fungos UFMG11444 e UFMG11443 por via endofítica e sua consequente virulência 

contra pulgões B. brassicae, utilizando plantas de couve como hospedeira 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivos gerais 

Neste trabalho avaliou-se as as atividades endofítica e entomopatogênica dos 

fungos UFMG11444, UFMG11443 e uma linhagem comercial de M. anisopliae contra 

o pulgão B. brassicae, variando os métodos de inoculação dos fungos em plantas de 

couve (Brassica oleracea var. acephala). 

 

Objetivos específicos 

a) Avaliou novos fungos entomopatogênicos UFMG11444 e UFMG11443 e 

uma linhagem comercial de M. anisopliae quanto ao comportamento endofítico 
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sistêmico inoculados via foliar, radicular e na semente de couve (B. oleracea var. 

acephala). 

b) Avaliou o fungo UFMG11444, o fungo UFMG11443 e a linhagem comercial 

de M. anisopliae no controle do crescimento populacional de B. brassicae após 

inoculação endofítica via foliar, radicular e na semente.   

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Planta hospedeira e insetos 

Plantas de couve (B. oleracea var. acephala) foram cultivadas em vasos 

plásticos de 10L contendo 60% de solo fertilizado com NPK, 20% de esterco e 20% 

de substrato vegetal. Foi semeada uma semente por vaso, nos diferentes tratamentos. 

Após 60 dias de plantio os vasos que não tiveram as sementes tratadas foram regados 

e pulverizados com as suspensões de acordo com os tratamentos a serem testados. 

Com 90 dias após o plantio, todas as plantas foram submetidas ao ataque de insetos. 

Cada vaso (planta) foi infestado artificialmente com B. brassicae com 10 ninfas de 

afídeos por planta. Os afídeos B. brassicae para o experimento foram obtidos de 

criação em casa-de-vegetação sobre plantas de couve. 

 

3.2 Inoculação do fungo 

Os tratamentos foram preparados com suspensões puras, como controle 

negativo, suspensões com os fungos UFMG11443, UFMG11444 e M. anisopliae 

linhagem comercial, inoculadas na raiz, nas folhas e na semente. Todas as 

suspensões continham 0,05% de Tween 80% como agente tensoativo e a 

concentração de todas elas foi de 108 conídios/ml. 

Para inoculação das sementes de B. oleracea, primeiramente elas foram 

higienizadas com etanol a 70% (1 min), lavadas com água destilada estéril (2 min), 

imersas em 2% de hipoclorito de sódio (1 min) e lavadas novamente com água 

destilada estéril (2 min). Logo em seguida, elas foram imersas em suspensões dos 

três tipos de fungos separadamente durante 30 min. No dia seguinte, as sementes 

tratadas e as sementes não-inoculadas foram plantadas nas sementeiras.  

Para inoculação na raiz, após 30 dias do transplante das mudas para os vasos, 

as plantas oriundas de sementes não tratadas foram irrigadas com 50ml das 

suspensões do fungo UFMG11443 ou do fungo UFMG11444 ou M. anisopliae. 
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Para inoculação foliar, após os 30 dias do transplante das mudas para os vasos, 

parte das plantas oriundas de sementes não tratadas foram pulverizadas 

superficialmente com pulverizador manual com suspensões dos fungos UFMG11443 

ou do fungo UFMG11444 ou M. anisopliae.  

O grupo controle de plantas não recebeu nenhum tipo de inoculação, seja na 

semente, na raiz ou nas folhas. 

Os vasos foram alocados dentro de casa-de-vegetação (Campus CTAN/UFSJ) 

em bancadas com 1 m de altura e distribuídos de forma aleatória (Figuras 1 e 2). As 

plantas foram irrigadas em dias alternados. O experimento foi realizado de maio a 

setembro de 2020, na estação mais fria do ano com temperaturas dentro da estufa 

variando de 15°C a 35° C. 

 

3.3 Delineamento experimental 

O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC), realizado com dez 

tratamentos, cada um contendo vinte repetições (vaso contendo 10 ninfas de afídeos) 

(Figuras 1 e 2): 

A. Controle – planta sem qualquer forma de inoculação com fungos   

B. Planta inoculada com o fungo UFMG 11443 na raiz   

C. Planta inoculada com o fungo UFMG 11443 na semente 

D. Planta inoculada com o fungo UFMG 11443 nas folhas (pulverizado) 

E. Planta inoculada com o fungo UFMG 11444 na raiz 

F. Planta inoculada com o fungo UFMG 11444 na semente 

G. Planta inoculada com o fungo UFMG 11444 nas folhas (pulverizado) 

H. Planta inoculada com o fungo comercial M. anisopliae na raiz 

I. Planta inoculada com o fungo comercial M. anisopliae na semente 

J. Planta inoculada com o fungo comercial M. anisopliae nas folhas (pulverizado). 
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Figura 1: Esquema de distribuição dos tratamentos em vasos contendo Brassica oleracea sob as 
bancadas da casa-de-vegetação. Sendo plantas em vasos com: A) controle sem fungos, B) fungo 
UFMG 11443 aplicado na raiz, C) fungo UFMG 11443 aplicado na semente, D) fungo UFMG 11443 
aplicado nas folhas, E) fungo  UFMG 11444 aplicado na raiz, F) fungo  UFMG 11444 aplicado na 
semente, G) fungo  UFMG 11444 aplicado as folhas, H) fungo Metarhizium anisopliae comercial 
aplicado na raiz, I) fungo Metarhizium anisopliae comercial aplicado na semente, J) fungo Metarhizium 
anisopliae comercial aplicado nas folhas. 

 

 

Figura 2: Disposição dos vasos contendo Brassica oleracea em bancadas de 1m de altura dentro de 
casa-de-vegetação. 
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3.4 Análises estatísticas 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variância avaliada por meio do teste de Bartlett. Para cada fungo 

separadamente, o número total de indivíduos hospedeiros vivos por planta (densidade 

populacional), ao final de quinze dias depois da infestação das plantas com 10 ninfas 

foi submetido à análise de variância (ANOVA) em função da forma de inoculação. Em 

seguida, as médias entre os tratamentos, para cada fungo, foram comparadas pelo 

teste de Tukey, com nível de significância de 5% (com p < 0,05).  

 

4. RESULTADOS 

 

Em todos os tratamentos que foram utilizados os fungos verificou-se que houve 

uma redução do crescimento populacional dos pulgões em relação ao grupo controle 

(sem uso de fungos), tanto em sementes, raízes e nas folhas.   

No entanto, para o fungo UFMG11444 e o fungo comercial M. anisopliae, o método 

mais eficaz em evitar o crescimento populacional dos insetos foi a inoculação da 

semente (Figura 3).  

Quando utilizou-se o fungo UFMG11443 não houve diferença entre os métodos de 

inoculação sobre a densidade populacional dos insetos, no entanto, comparados aos 

demais fungos observou-se um maior controle populacional quando feito aplicações 

via foliar e radicular (Figura 3 e 4). 
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Figura 3: Densidade populacional de Brevicoryne brassicae em plantas de couve (Brassica oleracea 
var acephala), 15 dias depois de serem infestadas com 10 ninfas e inoculadas na semente, aplicação 
via foliar e radicular com os fungos entomopatogênicos A) UFMG 11444, B) UFMG 11443 e Ma) cepa 
comercial de M. anisopliae, bem como plantas controle não-inoculadas com fungos. Ponto e barra 
indicam média ± desvio padrão em 20 plantas. Letras diferentes entre controle geral e os três modos 
de inoculação para cada tipo de fungo indicam diferenças significativas pelo teste de Tukey a 5%.F(199, 

9) = 516,44 p = 0,00. 
 

 

 

Figura 4: A) plantas controle infestadas de pulgões. B) plantas tratadas com o fungo UFMG 11443 
aos 15 dias. 
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5. DISCUSSÕES 

 

A determinação da concentração ideal de conídios para um controle efetivo e mais 

barato das pragas é de suma importância para Mohammed et. al (2018, p. 4-5). Neste 

trabalho a concentração das suspensões foi de 1 x 108 conídios/ml, obtendo-se 

resultados eficientes com uma única aplicação em todos os métodos, o que é 

interessante visando a diminuição dos custos. Nesse aspecto, nossos resultados 

foram similares aos de Mukherjeeet al. (2019) com os fungos Beauveria bassiana, 

Penicillium verrucosum e Fusarium equiseti, contra o afídeo Aphis gossypii, em que 

foram avaliadas cinco concentrações diferentes desses fungos por 96 horas. 

Prince e Chandler (2020) por meio de um experimento com biopesticidas contra 

os afídeos Myzus persicae, Brevicoryne brassicae e Nasonovia ribisnigris, obtiveram 

como melhor resultado em laboratório com o produto Botanigard® ES, que utiliza o 

fungo Beauveria Bassiana, com redução de até 86% das ninfas de M. persicae. Já no 

estudo a campo, o mesmo biopesticida apresentou uma taxa de redução de 73% no 

número de afídeos B. brassicae, quando aplicado duas vezes com intervalo de 7 dias. 

Em contrapartida, no presente trabalho a redução dos números dos afídeos ocorreu 

com uma única inoculação de maneira significativa, em casa de vegetação, na qual a 

temperatura variava entre 15°C a 35°C. Todas as técnicas apresentaram eficiência 

em controlar os afídeos, destacando-se a técnica de tratamento de sementes, onde 

os fungos penetram e translocam nas plantas e agem no controle de forma endofítica. 

Fatores como a radiação solar, temperatura e umidade são limitantes para a 

germinação de conídios (Brunner-Mendoza et al., 2018) tendo isso em vista, que a 

inoculação endofítica mostra vantagens em relação a pulverização em massa, na qual 

pode ocorrer inviabilidade do microrganismo devido a esses fatores abióticos quando 

aplicados a campo (Russo et al., 2018). Os fungos utilizados nesse trabalho, além de 

confirmarem seu potencial entomopatogênico, causando a inibição do crescimento 

populacional dos insetos, demonstrou capacidade endofítica, onde podem ser 

protegidos desses fatores abióticos. 

A endofitia também pode trazer benefícios para a população humana e animal. Os 

fungos endofíticos podem ser utilizados como forma de controle biológico, sendo uma 

alternativa para amenizar os problemas de produtos fitossanitários (Santos et al., 
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2019). Esta interação mutualística também pode ajudar o vegetal a tolerar estresses 

ambientais e na defesa contra patógenos e pragas (Omomowo e Babalola, 2019). 

Além disso, existem evidências que alguns endófitos podem promover o crescimento 

da planta aumentando o peso seco e úmido, área foliar, rendimento e melhorar o 

estado nutricional delas (Russo et al., 2018).  

Kim (2007) realizou um estudo no qual verificava o efeito do fungo 

entomopatogênico Lecanicillium arrenuatum no desenvolvimento e reprodução do 

afídeo Aphis gossypii. Nele foi possível observar que a expectativa de vida e a taxa 

total de fecundidade foram reduzidas quando expostos ao fungo. Gurulingappa et al. 

(2010) mostraram também que os fungos Beauveria bassiana e Lecanicillium lecanii 

foram capazes de retardar a reprodução do afídeo A. gossypii, contudo, não causaram 

mortalidade direta. O crescimento populacional desses insetos está diretamente 

relacionado ao seu tempo de desenvolvimento e à taxa de reprodução (Perng, 2002). 

No presente trabalho foi possível verificar que a densidade populacional dos pulgões 

nas plantas inoculadas com os fungos entomopatogênicos foi significantemente 

menor que a do grupo controle, contudo 

Tem-se como perspectivas estudos que visem definir se os resultados obtidos 

foram devido a letalidade que estes microorganismos podem causar nos mesmos ou 

se houve a produção de metabólitos a partir destes fungos que foram introduzidos nas 

plantas e que causaram repelência dos insetos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os novos fungos UFMG11443 e UFMG11444 mostraram capacidade endofítica 

em sementes, raízes e folhas e inibiram o crescimento populacional de B. brassicae 

nas plantas hospedeiras de couve.   
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