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RESUMO 

Tendo em vista o crescente número de atividades agrícolas é correto afirmar que 

junto com os números de atividades sobem também os números de uso de 

substancias químicos poluentes usados no controle às pragas de plantações. 

Pensando nisso foi desenvolvido o seguinte experimento, que se trata de um teste 

laboratorial realizado em solo infectado com solução contendo Nematoides 

Entomopatogênicos LPP40, acrescido de pupas de Tenebrio mollitor, besouro da 

ordem coleóptera para a efetivação de controle biológico. O experimento obteve 

resultados finais significativos, visando assim a redução do uso de controles 

químicos poluentes, uma vez que  NEPs não oferecem danos ao solo e aos 

vegetais, sendo nocivos somente a animais invertebrados, contribuindo portanto na 

preservação ambiental. 

A proposta deste teste é comprovar que NEPs procuram por hospedeiros, quando 

em solo, e possuem eficácia no controle biológico destes. O experimento representa 

um importante instrumento para estudos futuros relacionados à produção e 

multiplicação de Nematoides Entomopatogênicos para aplicação em campo no 

controle biológico de insetos pragas contribuindo para a redução de controles 

poluentes. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos relacionados ao manejo de insetos pragas apresentam relevância 

no setor agronômico, o controle biológico é uma das alternativas naturais que 

apresenta vantagens significativas por ser uma medida atóxica e que não provoca 

desequilíbrio no meio. Os nematoides entomopatogênicos (NEPs) são eficientes 

para serem utilizados no controle biológico de insetos pragas, pois são capazes de 

causar patologia nos insetos hospedeiros (Poinar, 1990). O inseto Tenebriomollitor, 

é um representante do grupo dos besouros que pertence à Ordem Coleoptera, à 

Família Tenebrionidae, holometábolo e possui hábitos noturnos. As espécies de 

tenébrio são utilizadas em diversos testes biológicos por serem suscetíveis a 

infecção entre diferentes patógenos.  

 



OBJETIVO 

 O objetivo desta pesquisa foi avaliar a patogenicidade de NEPs 

Heterorhabtidis sp. LPP40 em pupas de Tenebrio mollitor para futuros testes e 

aplicação no campo para o manejo biológico na agricultura. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  20 placas de Petri 

 20 amostras de areia solarizadas e esterilizadas 

 400 mL de água destilada 

 20 amostras de solução com 1 mL de NEPs na concentração de 200 JIs/Ml 

 20 pupas de Tenebrio mollitor 

 Pipeta 

 Pinça 

 Microscópio óptico 

METODOLOGIA 

 Em cada placa de Petri foram adicionados 50 gramas de areia solarizada e 

esterilizada, com o auxílio de uma pipeta com20 mL de água destilada,foi utilizada 

para umidificar a areia. Após este procedimento, foi adicionada a solução de 1mL 

com NEPs (concentração de 200 JIs) e posteriormente foi incluída uma pupa de 

Tenebrio mollitor em cada uma das 20 placas, com auxílio de uma pinça. Os 

tratamentos foram armazenados em estufa à 30º C durante cinco dias. Após o 

período de armazenamento, foi realizada a avaliação das pupas infectadas. Para 

realização do este com armadilhas de White, foram utilizadas placas de Petri com 

uma argola de PVC e sobre esta, uma fita de papel filtro com adicionamento de 10 

mL de água destilada. 

  

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 Os testes de infecção com uso de nematoides entomopatogênicos são 

realizados em diferentes substratos. A diversidade de nematoides é significativa, 

segundo Costa (2014) os nematoides entomopatogênicos foram isolados em solos 

de manguezais, adaptados em ambiente salino e hipóxido. Para realização dos 

testes de infecção desta pesquisa, foi utilizado solo arenoso. As placas foram 

mantidas em estufa em temperatura à 30º C por cinco dias. As placas foram 

monitoradas durante o experimento e ao final do período foi realizada a avaliação 

das pupas infeccionadas. 

 Um teste controle também foi realizado em 2 placas de Petri sem a adição de 

solução com NEPs para comparação de resultados. 

 Após o período de cinco dias de infecção, os cadáveres infectados foram 

reconhecidos pela coloração escura da cutícula do exoesqueleto das pupas dos 

tenébrios. Entre as placas com pupas infeccionadas, 10 cadáveres infectados foram 

inseridos em um sistema para retirada de nematoides juvenis infectantes (JIs) 

conhecido como “armadilhas de White” (White, 1927). 

 Os restantes dos cadáveres infectados foram abertos em placa de Petri e 

visualizados em microscópio óptico para a comprovação de infecção por NEPs com 

a presença da fase hermafrodita do nematoide do gênero Heterorhabditis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 Durante a verificação dos resultados, a experimentação com uso das 

armadilhas de White, todas as 10 amostras, apresentaram sinais consideráveis de 

emergência de NEPs na água, o que comprova que a infecção por NEPs foi 

eficiente, e que o ciclo de vida do nematoide infectante foi realizado. 

 Das outras 10 amostras analisadas ao microscópio por dissecação dos 

cadáveres, 7 apresentaram patogenicidade por NEPs. O resultado foi significativo 

com 85% de mortalidade das pupas com uso de nematoides entomopatogênicos 

isolado LPP40 (Gráfico 1). O controle se manteve inalterado durante toda 

experimentação. 

 

 

Gráfico 1. Taxa de sobrevivência de pupas de Tenebriomollitor submetidos em solo 

infectado por nematoides entomopatogênicos Heterorhabditis sp. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O experimento revelou a eficiência dos nematoides entomopatogênicos 

isolados LPP40 sobre larvas de tenébrios quando submetidos em solo.O teste 

comprovou a capacidade virulenta dos NEPs e de busca por hospedeiros em solo. 

 O presente teste representa um importante instrumento para estudos futuros 

relacionados à produção e multiplicação de nematoides entomopatogênicos in vitro 

para aplicação em campo no controle biológico de insetos pragas, visando a 

redução do uso de controles químicos poluentes ao solo. 
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