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TECNOLOGIA
SUSTENTÁVEL
O avanço dos “biológicos”
O uso de componentes biológicos na formulação de defensivos ou de fertilizantes cresce
significativamente. Responde a uma demanda da sociedade de restringir e ampliar o cuidado no
manuseio e utilização dos componentes químicos e também pelo avanço significativo da pesquisa
no setor.
O controle biológico cresce com taxas de 15/20% ao ano. Novas empresas, inclusive
multinacionais da indústria agroquímica, começam a olhar com mais atenção para o setor. Além
disso, companhias estrangeiras têm investido na compra de brasileiras. Mas é preciso atenção e
cuidado. É vital oferecer um produto de qualidade.
Nos últimos anos, pelo menos quatro empresas brasileiras de controle biológico trocaram de
mãos, de olho na grande escala de produção de nossa agricultura. Considerado o futuro celeiro do
mundo, o Brasil é campo fértil para a comercialização de insumos para produção agrícola e necessita
ter compromisso permanente com a inovação.
Mas como todo produto, os de controle biológico também devem ter sua produção e seu
comércio fiscalizados. Às vezes, no ímpeto de tentar introduzir uma nova tecnologia, pode-se
oferecer materiais de empresas que não tenham a indispensável idoneidade. E o controle biológico
pode cair em descrédito.
A cultura do uso do produto químico é difícil de mudar. Porém, principalmente depois do
aparecimento da lagarta Helicoverpa armigera, o produtor passou a mudar um pouco sua cabeça. Já
aceita mais as novidades, por isso é um momento propício para o controle biológico.
O preço também entra em jogo e o produtor pode imaginar que sempre o biológico tem que ser
mais barato do que o químico. Mas isso não é uma realidade. De um modo geral, hoje ainda se busca
um produto mais barato, mas é preciso ver que, além do controle, com o biológico há as vantagens
ambientais e sociais.
Ninguém fará uma agricultura sustentável porque é amante do meio ambiente. Mas é essencial
certa coerência. Alia-se a isso o fato de que hoje em dia a população está mais cônscia da
responsabilidade de conseguir produtos melhores e saudáveis. Ela cobra isso e as empresas estão
sintonizadas com essa cobrança.
No Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo,
estamos fazendo nossa parte ao fomentar essa inovação, pesquisar e gerar alternativas.
Já estamos produzindo em Arujá ácaros predadores. Exportaremos nosso know-how de
fabricação de agentes biocontroladores para a Bolívia usar em sua plantação de soja em Santa Cruz
de la Sierra, fomentamos o uso do controle biológico da cigarrinha em cana-de-açúcar.
A adoção de “biológicos” veio para ficar, mas deve ser feito com esmero, sabendo que como na
natureza, tudo tem seu ritmo adequado e tempo certo.

Deputado Arnaldo Jardim

Secretário Estadual de Agricultura e
Abastecimento de São Paulo

Nematóides contra insetos
Luís Garrigós Leite
Instituto Biológico

1. Introdução
Dentre os agentes de controle biológico, os nematóides de insetos, nas três
últimas décadas, representam um dos grupos que passaram a merecer maior atenção
dos pesquisadores e a receber grande destaque internacional. O crescente interesse
pelo estudo de tais formas deve‐se ao fato de que várias delas tiveram comprovada
experimentalmente a habilidade de associarem‐se a diferentes espécies de insetos
consideradas importantes pragas agrícolas e causar‐lhes a morte, constituindo, assim,
agentes de biocontrole de grande potencial.
Embora existam 11 famílias de nematóides que oferecem potencial para o
controle biológico de insetos pragas, o recente enfoque tem sido basicamente sobre 4
famílias: Mermithidae, da classe Adenophorea, e Neotylenchidae, Steinernematidae e
Heterorhabditidae, da classe Secernentea. Os nematóides esteinernematídeos e
heterorhabditídeos já são produzidos comercialmente para uso no controle de pragas
agrícolas, de importância veterinária e hurbanas. Os dois principais motivos para o uso
comercial desses nematóides são a facilidade de produção massal e a isenção de
registro junto aos órgãos competentes.
2. Mermithidae
Os mermitídeos possuem comprimento variável de 1 a 30 cm e parasitam muitas
espécies de invertebrados, a maioria insetos. O ciclo de vida dos mermitideos pode
variar, mas para a maioria das espécies segue um mesmo esquema. Juvenis de
segundo estágio recém‐emergidos (pré‐parasita) procuram pelo hospedeiro, penetram
na cutícula do mesmo utilizando o estilete e alcançam o hemocele, onde os nutrientes
são absorvidos diretamente pela cutícula do nematóide e armazenados no trofossoma.
Quando a fase do parasito é completada, o nematóide emerge do hospedeiro,
invariavelmente matando‐o no processo, e começa seu estágio de vida livre. No
estágio pós‐parasita, o nematóide penetra no solo (mermitídeos terrestres) ou em
sedimentos aquáticos (mermitídeos aquáticos), amadurecem, copulam e ovipositam
para completar o ciclo de vida.
O mermitídeo Romanomermis culicivorax passou a ser bastante estudado na
década de 70 para o controle biológico de larvas de mosquito. Esse nematóide é
parasita obrigatório, porém o uso de hospedeiro alternativo permitiu a produção desse
agente em larga escala. A liberação inundativa do nematóide nos estádios pré‐parasito
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(juvenis de segundo estádio) e pós parasito (juvenis de segundo estádio) produziu
resultados variados. Esse nematóide chegou a ser comercializado por um curto
período no final da década de 70, sendo o programa abandonado devido a dificuldades
de produção massal, armazenamento e transporte do nematóide e, especialmente, ao
sucesso do Bacillus thuringiensis, variedade israelensis, como eficiente larvicida do
mosquito. Atualmente, mermitideos vem sendo produzidos em Cuba para o controle
de larvas de pernilongo em diferentes regiões daquele País.
3. Neotylenchidae
Nematóides entomófagos dessa família são caracterizados por alternarem uma
geração parasítica de inseto com uma ou mais de vida livre, ambas reproduzindo‐se
por anfimixia.
O nematóide neotilenquídeo Beddingia siricidicola passou a ser estudado
intensamente para o controle da vespa da madeira, Sirex noctilio, em reflorestamentos
de Pinus spp. na Austrália, após ser constatado que esse nematóide era o principal
responsável pelo controle da população do inseto na Nova Zelândia. Na geração de
vida livre, o nematóide, de até 2,5 cm de comprimento, alimenta‐se do fungo
simbionte Amylostereum areolatum que é disseminado pelos adultos da vespa da
madeira e ataca plantas de Pinus spp. O nematóide se reproduz nas árvores infestadas
até que o juvenil encontra‐se na presença de uma larva da vespa da madeira, sofrendo
transformação morfológica e originando fêmeas adultas bem menores e mais esguias.
Após copularem, essas fêmeas penetram na hemocele da larva do hospedeiro, através
do tegumento, e inicia a fase parasitária. O parasitismo mantem‐se até a fase adulta do
hospedeiro, quando o nematóide inicia a oviposição. Desses ovos eclodem os juvenis
que migram pela hemocele até o sistema reprodutor do inseto, invadindo seus ovos
em formação e esterilizando a fêmea. Com a oviposição dos ovos parasitados e o
depósito do fungo pela vespa em outra árvore, completa‐se o ciclo.
Os estudos referentes ao uso do B. siricidicola para o controle da vespa avançaram
bastante entre 1965 e 1974 com o desenvolvimento de técnicas de produção massal
“in vitro” e formulação do nematóide. Isso permitiu iniciar um intenso programa de
controle biológico clássico da vespa‐da‐madeira, resultando no primeiro programa de
uso de nematóides, com sucesso, para o controle de pragas.
Após a introdução da vespa da madeira no Cone Sul da América do Sul, em 1985, o
nematóide B. siricidicola passou a ser utilisado também nessa região do globo
mediante metodo previamente desenvolvida na Austrália e Nova Zelândia. A
metodologia utilizada para a produção de D. sericidicola no Brasil, importada da
Austrália, aproveita‐se da associação simbiótica que o nematóide tem com o fungo
Amylostereum areolatum, que é um fitopatógeno da planta de Pinus sp. hospedeira do
inseto. O nematóide é criado sobre colônias do fungo cultivado sobre meio de cultura
sólido, em cultivo monoxênico. Inicialmente o nematóide é criado em placas de Petri
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contendo batata‐dextrose‐ágar e, em seguida, transferido para recipientes maiores
contendo trigo hidratado e autoclavado. A colheita do nematóide é feita 6 a 8 semanas
após, utilizando‐se água para extraí‐lo.
O ciclo micetófago do nematóide, “in vitro”, leva 12 dias a 24º C, com cada fêmea
colocando uma média de 300 ovos durante mais 12 dias. O ciclo parasitário leva de
alguns meses a até 2 ou mais anos, dependendo de quando a fêmea penetra na larva
de S. noctilio e do tempo que o inseto leva para alcançar a fase adulta.
A EMBRAPA/CNPF em Colombo produz esse nematóide sobre colônias do fungo A.
areolatum cultivado em meio de cultura sólido e distribui o agente aos interessados no
controle biológico da vespa da madeira, para ser aplicado após seu preparo em
formulação com gelatina. O Laboratório de Criação Massal de D. sericidicola da
Embrapa possui uma capacidade de produção aproximada de 1.500 frascos de criação
por semana, o que resulta em uma produção potencial de 1.500 a 3.000 doses
semanais. São tratadas aproximadamente 10 árvores com cada dose do nematóide. Os
índices de parasitismo obtidos no Brasil têm sido muito variados, havendo locais onde
a praga está totalmente controlada em áreas contínuas de 12.000 ha, com cerca de
80% de parasitismo.
4. Steinernematidae e Heterorhabditidae
Os nematóides Steinernema spp. e Heterorhabditis spp. são os únicos associados a
insetos que são largamente utilizados para o controle de pragas. Possuem uma
associação mutualística incomum que estabelecem com a bactéria Xenorhabdus e
Photorhabdus, respectivamente, resultando invariavelmente na morte rápida dos
insetos parasitados. Isso leva esses agentes a serem conhecidos como
entomopatógenos e os tornam mais adequados para o controle biológico, se
comparados aos outros grupos de nematóides, sendo utilizado com sucesso em muitos
países para o controle de diversas pragas agrícolas.
Entre as razões para o crescente interesse por tais nematóides, pode‐se citar: i)
possibilidade de criação massal in vitro, atualmente a custos tidos como
economicamente viáveis; ii) compatíveis a muitos defensivos químicos e biológico,
podendo demonstrar ação sinérgica em misturas; iii) específicos para insetos, com
comprovada eficiência no controle de certas espécies ou grupos de espécies, em
destaque para as chamadas pragas de solo ou que passam parte do ciclo biológico no
solo; iv) em muitos casos, comportamento de busca do hospedeiro; v) persistência por
longos períodos no ambiente vi) não toxicidade ao homem ou a animais domésticos e
de interesse zootécnico; e vii) isenção de registro dos produtos biológicos formulados
junto a Environmental Protection Agency (EPA), nos Estados Unidos, ou a organismos
congêneres em vários outros países.
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4.1 Ciclo de vida
O juvenil de terceiro estágio (infectivos) (Figura 1) dos nematóides
esteinernematídeos e heterorhabditideos não se alimenta e carrega suas bactérias
mutualisticas específicas no intestino. Os juvenis infectivos (JI) entram em seus insetos
hospedeiros através das aberturas naturais (boca, ânus e espiráculos) e penetram no
hemocele. No caso específico do gênero Heterorhabditis, os juvenis infectivos podem
penetrar também diretamente pelo tegumento. Dentro do hemocele, os juvenis
liberam células da bactéria que se propaga e mata o hospedeiro em 48 horas. Os
nematóides se alimentam da bactéria e tecido hospedeiro, se reproduzem por 2 a 3
gerações e emergem dos cadáveres como juvenis infectivos para a procura de novos
hospedeiros (Figura 2).

Figura 1. Juvenis infectivos do nematóide Steinernema sp.
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Figura 2 – Ciclo biológico dos nematóides dos gêneros Steinernema e
Heterorhabditis.

4.2 Produção de Steinernematidae e Heterorhabditidae
Steinernema spp. e Heterorhabditis spp. têm sido multiplicados “in vivo” e “in
vitro”, sendo a primeira forma empregada para menor escala de produção e a segunda
para maior escala, visando desde experimentos de campo a produção industrial.
A produção “in vivo” tem sido feita utlizando larvas de Galleria mellonella como
hospedeira, sendo a forma mais usada para a manutenção do nematóide em
laboratório, realização de bioensaios e para a produção comercial em biofábricas com
escala de produção mais restrita.
A produção “in vitro” iniciou‐se com o cultivo axênico, envolvendo apenas o
nematóide como organismo, ganhando notoriedade, entretanto, com o cultivo
monoxênico, envolvendo o nematóide em associação com a bactéria simbionte.
Dentre os métodos de produção "in vitro" destacam‐se os processos da esponja
(meio sólido) (Figura 3) e de fermentação (meio líquido), os quais podem permitir
elevados rendimentos do nematóide.
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4.3 Utilização
Progressos recentemente alcançados na tecnologia de produção massal e
formulação, a descoberta de numerosos isolados/strains, paralelamente à almejada
redução no uso de pesticidas, tem motivado o interesse de pesquisadores e de
empresas comerciais por esses nematóides controladores de insetos. Levantamentos
de nematóides entomopatogênicos têm sido conduzidos no mundo todo, contribuindo
para a descoberta de muitas espécies novas e ampliando o número total de espécies
para mais de 40 esteinernematídeos, e mais de 10 heterorrabtidídeos. A combinação
de características positivas alavancou decisivamente a produção comercial de
produtos a base de tais nematóides/bactérias visando ao biocontrole de insetos‐
pragas em gramados, plantas ornamentais, na horticultura, na agricultura em geral, na
silvicultura e até na saúde animal, na América do Norte, Europa e Ásia, durante os
últimos quinze anos. Nessas regiões, em meados dos anos 90, mais de vinte produtos
encontravam‐se disponíveis no mercado.
5. Estudos referentes ao Brasil
No Brasil, o primeiro estudo com nematóide entomófago foi realizado por
Travassos em 1927, transferindo a espécie Aplectana kraussei para um novo gênero
por ele denominado de Steinernema. Em seguida, Heterorhabditis hambletoni foi
originalmente encontrado atacando a broca do algodoeiro (Eutinobothrus brasiliensis)
e descrito por C. Pereira em 1937 como pertencente ao gênero Rhabditis. Esse foi o
primeiro registro do gênero Heterorhabditis. Depois destas constatações, apenas em
1985 foi encontrado o gênero Steinernema, parasitando Migdolus fryanus em área de
cultivo de cna‐de‐açúcar. Outra grande contribuição nos estudos com nematóides
entomófagos foi dada por Ferraz & Monteiro em 1987, quando relataram o
parasitismo de diferentes insetos considerados pragas de interesse no Brasil por
mermitídeos do gênero Hexamermis.
Paralelamente aos estudos de levantamento, outras pesquisas comessaram a focar
também no uso de alguns nematóides nativos e importados para o controle de pragas.
Assim, o moleque da bananeira, Cosmopolites sordidus, foi estudado em 1992 pela
Pesquisadora Áurea Tereza Schimitt com isolados de esteinernematídeos provenientes
do estado de São Paulo. Ressalta‐se ainda o bem sucedido programa de controle da
vespa da madeira dos pinheiros nos estados do Sul pelo neotilenquídeo B. siricidicola,
implementado pela EMBRAPA/CNPF a partir da década de 1990 até o presente.
Levantamentos mais recentes realizados por vários grupos de pesquisas no Brasil
têm mostrado a incidência de nematóides entomopatogênicos em diverssas regiões do
país. Destaca‐se a contribuição dada pela ESALQ‐USP, Piracicaba, e FCAV‐Unesp,
Jaboticabal, na identificação desses nematóides e os estudos biomoleculares das
bactérias simbiontes que estão sendo desenvolvidos pelo Instituto de Ciências
Biomédicas ‐ USP, e pelo Instituto Biológico ‐ Apta, ambos em São Paulo. Alguns desses
nematóides vem sendo usados também no desenvolvimento de programas para o
controle de diverssas espécie de insetos pragas (Tabela 1).
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Tabela 1 – Programas estabelecidos e em desenvolvimento com nematóides para o
controle de insetos
Inseto alvo

Nematóide

Institutição

Vespa da madeira, Sirex noctilio

Deladenus siricidicola

EMBRAPA/CNPF, Colombo, PR

Gorgulho da cana‐de‐açúcar,
Sphenophorus levis; Broca do
rizoma da cana‐de‐açúcar,
Migdolus fryanus; Mosca dos
fungos, Bradysia sp.; Traça,
Opogona sachari; percevejo
castanho, Scaptocoris sp.; e
outros insetos

Heterorhabditis indica e
Steinernema spp.

Instituto Biológico, Campinas, SP

Gorgulho da goiaba,
Conotrachellus psidii; e outros
insetos

Heterorhabditis baujardi

UENF, Campos dos Goytacazes, RJ

Mosca das frutas, Ceratitis
capitata, lagarta rosca, Agrotis
ipsilon; e outros insetos.

Heterorhabditis spp. e
Steinernema spp

Ufscar/CCa, Araras, SP

Cochonilha da raiz,
Dysmicoccus texensis; tripes, e
outros insetos

Heterorhabditis spp. e
Steinernema spp.

UFLA, Lavras, MG

Percevejo castanho, Scaptocoris Heterorhabditis spp. e
sp.; cupins e outros insetos
Steinernema spp.

UNESP/FCA, Botucatu, SP

Carrapato, Boophilus microplus

Steinernema spp.

Embrapa/Gado de Leite, Coronel
Pacheco, MG

Larvas de escarabeídeos

Steinernema spp. e
Heterorhabditis spp.

Embrapa/Trigo, Passo Fundo, RS;
Embrapa/CPAO, Dourados, MS

Lagarta rosca, Agrotis ipsilon

Steinernema spp. e
Heterorhabditis spp.

UFPel, Pelotas, RS

Percevejo castanho e larvas de
escarabeídeos

Steinernema feltiae e
Steinernema scapterisci

Fundação Mato Grosso,
Rondonópolis, MS
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6. Pesquisas realizadas pelo Instituto Biológico
A partir do ano 2000, pesquisas com nematóides entomopatogênicos foram
iniciadas no Laboratório de Controle Biológico do Instituto Biológico (IB), visando
desenvolver métodos de produção massal desses agentes, avaliar o potencial de uso
para o controle de insetos pragas e fomentar a participação da empresa privada nesse
setor.
O primeiro passo da pesquisa foi formar uma coleção de nematóides
entomopatogênicos procurando‐se explorar a biodiversidade desses organismos
existente no país. O IB vem avaliando esses agentes para o controle de diversas pragas,
e alguns nematóides, como o H. indica Poinar, Karunakar & David, 1992 (IBCB‐n5) e S.
puertoricense Roman & Figueroa, 1995 (IBCB‐n6), têm se mostrado bastante
promissor.
O Instituto Biológico vem estudando a produção “in vitro” de nematóides
entomopatogênicos, procurando adaptar os processos da esponja e de fermentação
para as condições do Brasil. Até o momento tem sido estudado apenas o processo da
esponja, sendo já desenvolvido um meio de cultura a base de fígado bovino, o qual
permite produções de até 180.000 JI/mL para H. indica IBCB‐n5 e 200.000 JI/mL para
Steinernema sp. IBCB‐n6. Uma formulação pó‐molhavel de H. indica e outra em
esponja de Steinernema sp. foram desenvolvidas, permitindo a preservação desses
nematóides por dois meses nas temperaturas de 15º e 24ºC e uma semana na
temperatura de 35ºC.
Nematóides entomopatogênicos têm sido avaliados para o controle de diversas
pragas, apresentando‐se bastante promissores para o controle da mosca dos fungos,
Bradysia sp. (Diptera: Sciaridae), que é praga em viveiros de mudas e cultivo de
cogumelos, contra o gorgulho da cana‐de‐açúcar, Sphenophorus levis (Coleoptera:
Curculionidae), contra larvas da broca do rizoma da cana‐de‐açúcar, Migdolus fryanus
(Coleoptera: Cerambicidae), contra larvas de besouros escarabeídeos (Figuras 4 e 5) e
contra lagartas da traça Opogona saccharis, que se constitui praga em cultivos do
cogumelo shiitake. Testes avançados de campo já evidenciaram a eficácia e viabilidade
de uso de nematóides para o controle de S. levis, da mosca dos fungos e da traça O.
sachari. No caso específico da traça O. sacchari, o lnstituto Biológico já vem
fornecendo o nematóide S. feltiae para produtores de shiitake interessados no
controle biológico desse inseto, com resultados próximo de 100% de controle.
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Figura 4 ‐ Larva de besouro escarabeídeo infectada pelo nematóide
Steinernema sp., com juvenis infectivos emergindo do cadáver.

thiamethoxam (T)

Steinernema sp. (S)

10
8
6

+ thiamethoxam

12
+ fipronil

Larvas de escarabeídeos/
trincheira (0,5x0,5x0,3)

fipronil (F)

14

4
2
0
F250

T800

S

S+F62,5 S+T200

Test

Tratamentos

Figura 5 ‐ População de escarabeídeos em parcelas de cana‐de‐açúcar tratadas
com os inseticidas fipronil 800 WG (250 g p.c./ha) e thiamethoxam 250 WG
(800 g p.c./ha) e com o nematóide Steinernema sp. (1 x 108 JI/ha) testado
isoladamente e em combinações com esses inseticidas nas subdosagens de
62,5 e 200 g p.c./ha, respectivamente.
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7. Considerações Finais
O sucesso de programas com nematóides para o controle de pragas no Brasil vai
depender de encontrar o nematóide adequado para cada inseto alvo, que reúna pelo
menos os seguintes aspectos:
- boa persistência em condições de campo;
- virulência e agressividade ao hospedeiro;
- comportamento de busca do hospedeiro.
O mercado para uso de nematóides no Brasil é imenso, existindo uma grande
necessidade para o desenvolvimento de técnicas alternativas aos inseticidas químicos
no controle de pragas de solo. Isso tem motivado a formação de grupos de pesquisas
para atuação nesse campo de estudo, resultando em um grande avanço nas pesquisas
com nematóides entomopatogênicos, principalmente nos últimos 5 anos. Deverá
contribuir também para o avanço nesse campo de estudo a disponibilidade desses
agentes no mercado brasileiro, ressaltando a necessidade de implantação de
biofábricas para a produção comercial.
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