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Introdução

As Brassicáceas estão entre as principais culturas 
hortícolas a nível mundial [4,3]. A couve é uma 
hortaliça muito consumida no Brasil [5]. Devido ao 
sistema de cultivo tradicional praticado as plantas 
ficam susceptíveis ao ataque de pragas e uma das 
principais e de importância econômica são os pulgões, 
destacando as espécies Brevicoryne brassicae (L.), 
Myzus persicae (Sulz.), mais recentemente, a espécie 
Lipaphis erysimi (Kalt.) [7].

Os pulgões causam apreciáveis danos às crucíferas. 
Constituem grandes colônias e, pela sucção continua da 
seiva, produzem o engruvinhamento e amarelecimento 
das folhas prejudicando o desenvolvimento da planta, e 
além de serem vetores de várias viroses [6]. O controle 
dessa praga é feito principalmente por meio de 
aplicações de inseticidas [2]. E o uso intensivo desses 
produtos causam diversos problemas como resistência 
dessa praga e outras pragas da cultura exigindo um 
aumento da concentração e aplicação.

O uso de entomopatógenos para o controle de 
pragas é uma alternativa para solucionar os problemas 
de resistência e de contaminação ambiental tornando o 
agroecossistema hortícola, sustentável econômica e 
biologicamente [1].

O objetivo desse trabalho foi estudar a distribuição
de L. erysimi em áreas produtoras de brassicas nas 
regiões produtoras do estado de Pernambuco e o
potencial do fungo Lecanicillium muscarium no 
controle do inseto.

Material e métodos

1) Distribuição dos pulgões em áreas com brássicas 
em Pernambuco

Foram efetuadas coletas nas áreas produtoras de 
brássicas de Camocim de São Félix, Chã Grande, na 
horta da UFRPE, Sairé, e Vitória de Santo Antão do 
estado de Pernambuco, em plantios de couve, repolho e 
couve-flor. Foram inspecionadas 10 plantas ao acaso 

por localidade e coletada uma folha infestada por planta.
As avaliações para determinação da porcentagem de 

infestação dos pulgões foram realizadas no Laboratório de 
Patologia de Insetos da área de Fitossanidade do 
Departamento de Agronomia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), onde foram quantificados 
e identificados 20 pulgões adultos por amostra (folha).

2)Estimativa da concentração letal (CL50) do isolado 
URPE-24. 

O isolado L. muscarium foi multiplicado em placas de 
Petri com BDA+A (estreptomicina) e mantidos em estufa 
B.O.D. a 26 ± 1°C, com fotofase de 12h.  A suspensão 
fúngica foi preparada adicionando-se 10mL de água 
destilada esterilizada mais espalhante adesivo Tween 80®

(0,1). Após as diluições foi realizada quantificação em 
câmara de Neubauer, obtendo-se assim, suspensões nas 
concentrações de 103, 104, 105, 106 e 107 conídios mL-1.

A viabilidade dos conídios foi aferida em microscópio 
óptico mediante a determinação do percentual de conídios 
germinados e não germinados, 24h após o plaqueamento 
em BDA+A.

Dez ninfas com 24-48h de idade de L. erysimi, por 
repetição, provenientes do cultivo controlado, foram 
colocadas sobre discos de folhas de couve com 5cm de 
diâmetro, mantidas em placas de Petri plásticas de 9cm de 
diâmetro com meio ágar-água (1%), conforme metodologia 
adaptada de Loureiro e Moino Júnior (2006). Os discos de 
folhas contendo os insetos foram pulverizados com as 
suspensões fúngicas nas concentrações referidas e com 
água destilada mais espalhante adesivo Tween 80®

(testemunha), utilizando-se de microatomizador “Paasche 
Airbrush” elétrico. Em seguida, os discos de folhas de 
couve foram postos em placas de Petri plásticas perfuradas 
nas tampas cobertas com tela anti-afídeo, sendo fechadas e 
mantidas em laboratório à temperatura de 26 ± 2°C, 70 ± 
10% de UR e fotofase de 12h. A mortalidade foi avaliada 
diariamente, sendo os insetos mortos transferidos para 
novas placas de Petri com papel de filtro umedecido para 
confirmação do agente causal.



A determinação da concentração letal (CL50) do 
isolado URPE-24 de L. muscarium, foi efetuada a 
partir dos dados de mortalidade confirmada 
empregando-se o Proc Probit do programa estatístico 
SAS (SAS Institute 1999-2001). Os dados de 
mortalidade média foram analisados mediante análise
de variância (ANOVA) utilizando o Proc ANOVA do 
SAS e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade quando significativo, sendo os dados 
transformados para √ (x + 0,5).

O experimento foi conduzido em delineamento 
inteiramente casualizado, com seis tratamentos e 10 
repetições cada. Cada tratamento correspondeu a 100 
pulgões com as concentrações indicadas do isolado.

Resultados e Discussão

1) Ocorrência de L. erysimi

O pulgão L. erysimi destacou-se como a espécie 
dominante na média entre as cincos localidades, sendo 
encontrado em três dessas regiões e a sua presença 
registrada em valores percentuais que variam de 24 a 
100%. A espécie M. persicae também foi registrada em 
quatro das cinco localidades, porém em percentuais 
inferiores aos de L. erysimi, sendo sua presença 
superior apenas em Sairé. Já a espécie B. brassicae foi 
encontrada em três localidades, sendo superior em 
duas, Camocim de São Félix e Chã Grande, tendo o 
percentual total dessa espécie em menor valor que as 
demais espécies.

Das espécies coletadas por [4] em hortaliças em 
Lavras (MG), as espécies de maior ocorrência durante 
o período de amostragem foram: Aphis spp., B. 
brassicae, L. erysimi, Toxoptera citricida e 
Geopemphigus floccosus, evidenciando que essas 
podem ser pragas potenciais para as culturas da área. A 
espécie M. persicae foi relatada como acidental, já que 
estavam presentes em menos de 25% das coletas 
realizadas.

2) Concentração letal (CL50) do isolado URPE-24. 

Os resultados apresentados na Tabela 1 referem-se aos 
valores porcentuais de mortalidade confirmada do pulgão 
L. erysimi ocasionada por diferentes concentrações do 
isolado URPE-24 de L. muscarium.

Todas as concentrações testadas do isolado foram 
significativamente diferentes (χ2

Gl=3 = 7,8; P = 0,048), onde 
a concentração 107 conídios mL-1 apresentou a maior 
mortalidade com 77%. As demais concentrações testadas 
propiciaram mortalidades inferiores a 50% dos pulgões 
testados.

A determinação da CL50, para fungos 
entomopatogênicos, é importante para verificação da 
dosagem mais econômica, que servirá como embasamento 
para uma possível utilização em campo. Portanto, baseado 
nos dados da Tabela 1, foi possível determinar a CL50 para 
as concentrações testadas, que resultou valor de 2,5 x 105

conídios mL-1 para URPE-24 de L. muscarium.
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Figura 1. Ocorrência média das espécies de pulgões Lipaphis erysimi, Myzus persicae e Brevicoryne brassicae em regiões 

produtoras de brássicas no Estado de Pernambuco.

Tabela 1. Mortalidade (%) de L. erysimi pelo isolado URPE-24 de L. muscarium, nas concentrações de 103, 104, 105, 106 e 107

conídios mL-1 e CL50. Temp.: 26 ± 2°C; UR: 70 ± 10%.

Isolado
Concentração (conídios 

mL-1)
Mortalidade (%) χ2 1 β ± EP2

CL50 

(Conídios mL-1)

(IC)3

URPE-24 107 77,0 ± 8,43a

106  66,0 ± 6,53ab

105 36,0 ± 4,26b

104 13,0 ± 4,72c

103 12,0 ± 3,88c

7,8 0,61 ± 0,08
2,5 x 105

(7,1x104 – 1,1x106)

P < 0,001 P = 0,048

Testemunha 0,0 ± 0,00 - - -

1χ2 = teste qui-quadrado;
2β ± EP = Coeficiente angular da reta ± erro padrão;
3CL50 = Concentração Letal / IC (95%) = Intervalo de Confiança. Significância ao nível de 5% de probabilidade.


