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RESUMO: O aumento da população mundial tem relação direta com uma maior 

demanda de alimentos e, como consequência, tem havido um aumento no uso 

de pesticidas químicos. O controle biológico de praqas é uma alternativa ao uso 

desses produtos. Este trabalho avaliou a atividade endofítica de três tipos de 

fungos entomopatogênicos contra o inseto-praga Plutella xylostella, comparando 

diferentes métodos de inoculação dos fungos em plantas de couve (Brassica 

oleracea L. acephala). A inoculação endofítica foi feita com uma solução de cada 

um dos fungos, na concentração de 108 conídeos/mL na raizes ou nas sementes. 

Plantas inoculadas e controle foram submetidas ao ataque das lagartas. Os 

novos fungos A e B recentemente isolados e uma linhagem comercial de 
Metharizum anisopliae colonizaram endofiticamente as plantas, seja por meio da 

inoculação por sementes ou pelas raízes. Ambos os métodos de inoculação dos 
três tipos de fungos levaram à mortalidade de P. xylostella, porém os novos 

fungos A e B mataram mais de 95% das larvas, superior aos cerca de 70% da 

linhagem comercial. 

Palavras-Chave: Controle biológico, controle microbiano de insetos, controle de 
pragas, endofitia. 
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(Lepidoptera) by endophytic inoculation of entomopathogenic fungi. 
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ABSTRACT: The growth in world population is directly related to an increased 

demand for food and, as consequence, there has been an increase in the use of 

chemical pesticides. The biological control of pests is an alternative to the use of 

these toxic products. This study evaluated the endophytic activity of three types 
of entomopathogenic fungi against the insect pest Plutella xylostella, comparing 

different methods of inoculation of the fungi in collards plants (Brassica oleracea 

L. acephala). Endophytic inoculation was performed with a solution of each 

fungus, at a concentration of 108 conidia/mL in the roots or seeds. Inoculated 

and control plants were subjected to attack by caterpillars. Newly isolated fungi 

A and B and a commercial strain of Metharizum anisopliae endophytically 

colonized the plants, either through seed or root inoculation. Both methods of 
inoculation of the three types of fungi led to mortality of P. xylostella, but the new 

fungi A and B killed more than 95% of the larvae, higher than about 70% of the 

commercial strain. 
Key Words: Biological control,insect microbial control, pest control, endophyty. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O aumento crescente da demanda mundial de alimentos e da degradação 

dos recursos da natureza são decorrentes de uma população mundial da ordem 

de 7 bilhões de habitantes, com estimativa para 9 bilhões em 2050 (ONU, 2013). 
A produção de alimentos vem acontecendo principalmente por meio de uma 

agricultura de larga escala, com uso de alta tecnologia, insumos e defensivos 

químicos, que favorecem insetos praga resistentes. Por consequência, as 

lavouras vêm sofrendo intenso ataque de doenças e pragas, com perda de 
produção e prejuízos aos agricultores (Hussain et al., 2014). Os artrópodes são 

as principais pragas que limitam a produção de alimentos e a perda econômica 

agrícola global é em torno de 15%, devido aos ataques de insetos (Maxmen, 

2013). Os defensivos químicos são amplamente utilizados, mas apresentam 

inúmeras desvantagens, como a contaminação do meio ambiente e a 

intoxicação dos agricultores e dos consumidores. O uso abusivo dos pesticidas 
tem também gerado resistência dos insetos a tais produtos (Celoto et al., 2008).  

Devido aos problemas decorrentes do uso dos pesticidas químicos, tem 

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

sejam efetivamente capazes de mantê-las em níveis populacionais abaixo 

daqueles que causariam danos econômicos e à produção (Silva & Brito, 2015). 

Esses métodos alternativos devem proporcionar a máxima eficiência de controle 

com o menor impacto ambiental. 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, parasitoides, 

patógenos e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias (Ferré et al., 2008). 

Entre os agentes de controle biológico, os fungos entomopatogênicos 

podem ser usados com grande eficiência, pois ocorrem naturalmente e são 

considerados uma alternativa muito importante para reverter a dependência de 
pesticidas na agricultura (Hussain et al., 2014). Esses fungos apresentam alta 

especificidade e pouco afetam ou não afetam negativamente os organismos não-
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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). No Brasil, a utilização 

de tais fungos tem aumentado, principalmente de Metharizum anisopliae Sorokin 

(Zimmer et al., 2010). Esses organismos patogênicos infectam o inseto por 

contato e ingestão e, comparados aos defensivos químicos, pouco favorecem o 

desenvolvimento de resistência do hospedeiro (Alves, 1998).  

Alguns fungos entomopatogênicos empregados no controle biológico de 
insetos-praga já demonstraram comportamento endófito, como o Beauveria 

bassiana encontrado no milho, protegendo-o contra insetos (Melo & Azevedo, 

1998). O entomopatogênico M. anisopliae também foi capaz de se tornar 

endofítico após inoculação em folhas de canola e posteriormente causar a morte 
de lagartas de Plutella xylostella (Batta, 2013). Os microrganismos endofíticos, 

que incluem principalmente fungos e bactérias, vivem no interior de plantas e 

habitam seus órgãos sem causar nenhum dano à planta hospedeira. Os fungos 

endofíticos podem ser potencialmente úteis na agricultura, principalmente por 

diminuir o custo final da produção. 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). É estimado 

que cada espécie de planta pode ter a possibilidade de hospedar 

microrganismos endofíticos, sendo que a grande maioria ainda não foi 
identificado, apesar de seu grande potencial biotecnológico (Chapla et al., 2013). 

Estes microrganismos são benéficos para a natureza, promovendo de forma 

segura o controle de pragas. Entretanto, a inoculação endofítica de fungos 

entomopatogênicos tem sido pouco testada como modo de controle de insetos. 

O lepidóptero Plutella xylostella, conhecido no Brasil como traça-das-

crucíferas, é a principal praga de várias brássicas (Brassicaceae) em diversas 

regiões do mundo. As lagartas desse inseto alimentam-se das folhas, reduzindo 
a área fotossintética e o crescimento da planta, e, em infestações severas, 

podem provocar até a morte da mesma ou, mesmo em ataques de menor 

intensidade, provocam prejuízos econômicos devido à redução da produção de 

biomassa e da qualidade do produto final das hortaliças (Castelo Branco et al., 
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2001). Para isso, são estimados gastos mundiais em torno de 4 a 5 bilhões de 
dólares anuais com seu controle (Zalucki et al., 2012).  

O uso intensivo de inseticidas químicos consiste na principal forma de 

controle da traça-das-crucíferas (Silva et al., 2003), visto que é de grande 

eficiência e fácil utilização, entretanto, com seu uso indiscriminado, causa a 

resistência destes insetos, gerando falhas no seu controle (Sarfraz & Keddie, 
2005; Gong et al., 2014). A utilização de fungos entomopatogênicos, como o M. 

anisopliae, é conhecida como importante meio de controle biológico de diversas 

pragas das plantas cultivadas (Inglis et al., 1997; Alves, 1998), mas sua 

inoculação endofítica para controle de insetos em geral, e P. xylostella em 

particular, ainda tem sido pouco testada. 

Campagnani et al.  (2017), identificaram novos fungos entomopatogênicos 
isolados de cigarrinhas-das-pastagens, Mahanarva spectabilis (Distant) 

(Hemiptera). Dentre eles, os fungos A e B (denominação taxonômica sob 

proteção intelectual) apresentaram alto potencial para serem utilizados como 

agentes de controle biológico, sendo até mais eficientes que uma cepa comercial 
de M. anisopliae contra os ovos e ninfas das cigarrinhas. No entanto, o potencial 

desses fungos para o controle biológico de P. xylostella e outros insetos ainda é 

desconhecido. 

 

2. OBJETIVO 
 

O presente projeto teve como objetivo testar se a inoculação de fungos 
entomopatogênicos em sementes e raízes de plantas de couve (Brassica 

oleraceae var. acephala L.) pode levar à colonização endofítica da planta e 

causar mortalidade de larvas de P. xylostella. 
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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. Antes da semeadura, cerca de 300 sementes de B. 

oleracea foram pulverizadas 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).  

As sementes foram inicialmente plantas em sementeiras de plástico com 

substrato comercial e, somente 30 dias depois, as mudas foram transferidas para 

os vasos, uma muda por vaso. Os vasos foram mantidos em casa-de-vegetação 

sem controle climático, coberta com plástico impermeável transparente e 

fechada lateralmente com rede anti-afídio. A irrigação dos vasos foi feita em dias 

alternados. Após 90 dias da semeadura (ou 60 dias após o transplante), segundo 

os diferentes tratamentos, as plantas foram submetidas ao ataque de insetos. As 
lagartas de P. xylostella (Fig. 1) foram obtidas de uma criação do Laboratório de 

Entomologia do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Universidade 
Federal de São João del Rei. 

 

Figura 1: Fases de desenvolvimento de Plutella xylostella: lagarta e mariposa adulta. 
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3.2  Inoculação do fungo e delineamento experimental 
 

O delineamento experimental será realizado com sete tratamentos: 

A. Planta inoculada com o fungo B na raiz   

B. Planta inoculada com o fungo B na semente 

C. Planta inoculada com o fungo A na raiz 

D. Planta inoculada com o fungo A na semente 
E. Planta inoculada com o fungo comercial M. anisopliae na raiz 

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

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

Após a lavagem e esterilização das sementes, três lotes de cerca de 30 

sementes cada foram separadamente imersos em suspensões de cada um dos 
três tipos de fungos, na concentração de 1 x 108 conídios/mL, durante 30 min. 

No dia seguinte, os três lotes de sementes tratadas e as demais sementes não-

inoculadas foram plantadas nas sementeiras. 

Sessenta dias depois da semeadura (30 dias após o transplante das mudas 

para os vasos) foi feita a inoculação por via radicular. Plantas derivadas de 

sementes não-inoculadas foram irrigadas com suspensões dos fungos A e B e 
M. anisopliae comercial na concentração de 108 conídeos/mL. Todas as 

suspensões de fungos continham 0,05% de Tween 80 como agente tensoativo. 

O restante das plantas foi utilizado como controle e não recebeu nenhum tipo de 

inoculação de fungos. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC). Foram cinco 
blocos, cada um contendo quatro plantas de cada um dos sete tratamentos (28 

plantas por bloco e 140 no total). Assim, cada bloco foi considerado uma 

repetição, ou seja, n = 5 x 7. Os vasos foram dispostos dentro de casa-de-

vegetação em bancadas de 1 m de altura, com tratamentos distribuídos 

sequencialmente dentro de cada bloco (Fig. 2). 
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Figura 2: Esquema de distribuição dos sete tratamentos em cinco blocos sobre as bancadas da 
casa-de-vegetação. Sendo A = controle; B = fungo A na raiz; C = fungo A na semente; D = fungo 
B na raiz; E = fungo B na semente; F = Metarhizium anisopliae na raiz; G = Metarhizium 
anisopliae na semente. 

 

3.3 Inoculação dos insetos 

 

Após 60 dias do transplante das mudas, todas as plantas foram 
submetidas à infestação pelas larvas do inseto. Em cada planta (vaso) foram 
aprisionadas cinco larvas de 2° instar de P. xylostella dentro de uma pequena 

gaiola de plástico (clip-cage), sendo dois clip-cages por planta (Fig. 2) com dez 

lagartas por planta. A mortalidade das larvas foi acompanhada diariamente até 

que todas tivessem morrido ou empupado. 
 
3.4 Análises estatísticas 

 

Os dados serão sujeitos a análises de variância (ANOVA), e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa 

estatístico SPSS Statistics versão 22. As figuras foram plotadas pelo programa 

Sigma Plot versão 12. 
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4 RESULTADOS  
 

Larvas de P. xylostella foram suscetíveis aos fungos entomopatogêncios 

A, B e à linhagem comercial de M. anisopliae, indicando também que todos os 

fungos causaram endofitia em B. oleracea. Ambas as técnicas de inoculação, via 

sementes e radicular, possibilitaram a infecção e a mortalidade de P. xylostella. 

No sexto dia após a infestação das plantas pelas larvas, não houve diferença 

significativa na mortalidade provocada pelos diferentes métodos de inoculação, 

em todos os três fungos. No nono dia após a infestação, a mortalidade alcançou 

mais de 95% das larvas para os fungos A e B, em ambos os métodos de 

inoculação, enquanto a mortalidade por M. anisopliae alcançou mais de 60% 

nesse mesmo tempo. A mortalidade larval cumulativa nas plantas controle, não 
inoculadas com fungos, permaneceu abaixo de 5% (Fig. 3). 

Pontua-se que as diferentes formas de inoculação pelo fungo A, F(119,2) = 

283,9 e p ≤ 0,05, e pelo fungo B, F(119,2) = 238,7 e p ≤ 0,05, foram mais eficientes 
em controlar a população de P. xylostella do que a linhagem comercial utilizada 

de M. anisopliae F(119,2) = 150,7 e p ≤ 0,05 (Tabela 1). 
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Figura 3 - Mortalidade cumulativa de larvas de 20 ínstar de Plutella xylostella em plantas de couve 
(Brassica oleracea var acephala) inoculadas na fase de semente ou por irrigação da planta 
(inoculação radicular) com os fungos entomopatogênicos A (A), B (B) ou cepa comercial de  
Metarhizium anisopliae (C),  bem como plantas controle não-inoculadas com fungos. Ponto e 
barra indicam média ± erro padrão de 10 plantas, com 10 larvas por planta. Letras diferentes 
para mortalidade nos 6º e 9º dias, para o mesmo fungo, indicam diferenças significativas entre 
métodos de inoculação pelo teste de Tukey a 5%. 
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Fungo Tratamento Média Desvio 
padrão 

Erro 
padrão F(119,2) P 

M. a. Controle 3,25 4,74 0,75   
 Raiz 59,35 21,53 3,4   
 Semente 53,5 16,42 2,6 150,7 < 0,05 
       

A Controle 3,25 4,74 0,75   
 Raiz 92,0 10,17 1,6   
 Semente 70,75 27,95 4,42 283,9 < 0,05 
       

B Controle 3,25 4,74 0,75   
 Raiz 78,5 22,93 3,62   
 Semente 80,25 20,57 3,25 238,7 < 0,05 
       

Tabela 1: Média geral da mortalidade total de larvas de 30 ínstar de Plutella xylostella em plantas 
de couve (Brassica oleracea var acephala) com 90 dias de idade, as quais foram inoculadas na 
fase de semente ou pela irrigação de plantas (raiz) com suspensões das espécies de fungos 
entomopatogênicos. 

 
5 DISCUSSÃO 

 
A linhagem comercial de Metarhizium anisopliae  utilizada neste estudo 

apresentou uma mortalidade de lagartas de Plutella xylostella superior ao estudo 

de Ulhoa et al. (2020), onde foram analisadas a virulência de dois produtos 

comerciais produzidos com Beauveria bassiana (Boveril®) e também com 

Metarhizium anisopliae (Metarril®), para o combate de Enneothrips flavens 

Moulton (Thysanoptera: Thripidae), popularmente conhecido como tripes-do-
prateamento, que é a principal praga das plantações de amendoim. Como 
resultados, após 7 dias de aplicação, o fungo comercial de B. bassiana causou 

a morte de 76% das ninfas de E. flavens e M. anisopliae provocou morte de 34% 

das ninfas, contrapondo este estudo, onde obteve-se uma maior eficiência da 
linhagem comercial de M. anisopliae do que a apresentada por estes autores. 

Em contrapartida, os resultados apresentados neste trabalho também 
demonstram maior mortalidade das lagartas de P. xylostella causadas pelos 

fungos B e A, respectivamente, pois no 8º dia pôde-se notar a mortalidade total 
das lagartas. Em Campagnani et al. (2017), também pode-se comprovar a 

eficácia destes novos fungos, onde A e B foram mais virulentos em ovos e ninfas 
de M. spectabilis, o que demonstra a eficácia desses fungos em diferentes 

espécies. 
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Correa-Cuadros et al. (2014) destacam P. xylostella como uma das principais 
pragas das culturas de Brassicaceae, na qual fungos entomopatógenos, cada 

vez mais, são utilizados para seu controle. Mas, o uso destes fungos no controle 

desta praga ainda é pouco usado pelo potencial que apresentam (Silva et al., 

2003).  

Uma alta mortalidade de P. xylostella em repolho (Brassica oleraceae L.), 

usando o fungo B. bassiana, foi apresentado por Agboyi et al. (2020), porém, em 

uma abordagem convencional de aplicação via pulverização, onde observaram 

fatores limitantes, como a desativação de conídios por radiação UV e umidade 

relativa, afetando a eficácia do fungo.  

A inoculação endofítica, utilizada neste estudo em B. oleracea, é uma técnica 

relativamente nova, que sugere ser mais adequada que as aplicações 
convencionais, por meio de pulverização em massa do fungo, uma vez que 

evitam fatores limitantes como a desativação de conídios por radiação UV e 

baixa umidade relativa, afetando a eficácia do fungo. A endofitia é uma relação 

de simbiose entre o fungo e a planta, onde o fungo recebe proteção contra 

fatores bióticos e abióticos e a planta recebe proteção contra os herbívoros e 

produção de metabolitos pelos fungos que a beneficiam. 

A colonização de plantas por B. bassiana também reduziram os danos 

causados pelos lepidópteros Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) 

e Sesamia calamistis Hampson (Lepidoptera: Noctuidae) em Zea mays L. 

(Poaceae) (Jaber & Ownley, 2018). Assim, este estudo também demonstrou que 

os fungos A e B e a linhagem comercial de M. anisopliae pela via endofítica foram 

capazes de conter o aumento populacional de P. xylostella. 

 
6 CONCLUSÃO 

 
Os fungos A, B e a linhagem comercial de M. anisopliae colonizaram 

endofiticamente plantas de couve, seja por meio da inoculação por sementes ou 

pelas raízes. Ambos os métodos de inoculação, dos três tipos de fungos, levaram 
à mortalidade de P. xylostella, sendo que os novos fungos A e B mataram mais 

de 95% das larvas.  
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