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OBJETIVOS 

O presente estudo avaliou a atividade tóxica de amostras 

de caldos fermentados (CF) e biomassas úmidas 

concentradas (BC), produzidos a partir da cepa IPS-82, 

pelo Centro Acadêmico de Vitória/UFPE. 

Aedes aegypti é uma espécie de grande importância 

epidemiológica no Brasil por ser vetor de vírus como 

DENV, ZIKV e CHIKV. Uma das principais ações para o 

controle da espécie é o uso de larvicidas nos criadouros 

das suas formas jovens. Produtos à base da bactéria 

entomopatogênica Bacillus thuringiensis 

svar. israelenses (Bti) são usados em algumas 

localidades, como Recife e Fernando de Noronha, há mais 

de 15 anos, em função da sua elevada seletividade e 

eficiência para o controle do mosquito. O desenvolvimento 

de novos produtos à base de Bti continua sendo uma 

demanda do mercado nacional. O processo de produção 

deste larvicida bacteriano depende de três etapas: 

fermentação, recuperação da biomassa concentrada 

(esporos e cristais proteicos) e adição de substâncias 

adjuvantes para a formulação final do produto.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Até o momento foram avaliadas 13 amostras de CF e suas respectivas 

BC, das quais apenas duas apresentaram excelente reprodutibilidade 

nos bioensaios e valores de CL50 de 2,2 mg/L para os CF e 0,5 mg/L e 

0,4 mg/L para as BC, com em potências estimadas de 294 UTI/mg e 

365 UTI/mg, antes da formulação do produto (Tabela 1). Lopes et al. 

(2010) avaliando um produto Bti experimental encontraram uma CL50 

de 4,8 mg/L  para o CF e de 0,14 mg/L para a BC, com potência 

estimada em 960 UTI/mg para a formulação final do produto. Embora 

o CF apresentasse uma baixa atividade toxica o processo de filtração 

usado para recuperação do ingrediente ativo (IA) levou a um aumento 

de 34 vezes na atividade tóxica da BC. Apesar disso, a técnica de 

filtração não se mostra viável para uma produção em larga escala, 

pois é  bastante onerosa (COUCH, 2000).   

      

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

REFERÊNCIAS 
ARAÚJO, A. P. et al. Evaluation of an experimental product based on Bacillus thuringiensis 

sorovar. israelensis against Aedes aegypti larvae (Diptera:Culicidae). Biological Control. v. 41, p. 

339-347, 2007.  

COUCH, T. L. Industrial fermentation and formulation of entomopathogenic bacteria. In: 

CHARLES, J-F.; DELÉCLUSE, A.; NIELSEN-LEROUX, C. Entomopathogenic bacteria: from 

laboratory to field application. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 297- 314. 
LOPES, J; ARANTES, O. M. N, CENCI, A. Evaluation of a new formulation of Bacillus 

thuringiensis israelensis. Brazilian Journal of Biology. v. 70, n. 4, Nov. 2010.  

LUNA, C.L., LOPES, C.E., MASSARANI, G. Recovery of Bacillus sphaericus 2362 spores from 

growth medium by flocculation/sedimentation. Bioproc. Biosyst. Eng. v. 25, p. 213–216, 2002.  

AVALIAÇÃO DE LARVICIDAS À BASE DE Bacillus thuringiensis svar. israelensis, DESENVOLVIDOS NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O CONTROLE DE Aedes aegypti 

METODOLOGIA 

Bioensaios in vivo foram realizados com larvas (L4) de Ae. 

aegypti da colônia RecL, expostas a diferentes 

concentrações do CF e BC de Bti para estimar os valores 

das concentrações letais para 50% e 90% das larvas 

(CL50 e CL90), por regressão linear log-probit.  
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Figura 2: Representação de um bioensaio com larvas de mosquito. 

Figura 1: Larvas de Aedes aegypti e esporo/cristal proteico da bactéria  

Entomopatogênica Bacillus thuringiensis svar. israelensis. 

IC 95%= Intervalo de confiança; ND= Não determinado. 

Tabela 1: Valores de CL50 de Caldos Fermentados e Biomassas úmidas concentradas, taxa  

de concentração da atividade tóxica, estimados para diferentes amostras de Bti.  

Nas amostras trabalhadas em nosso estudo a recuperação do IA foi 

feita pelo processo de flotação, de acordo com o protocolo descrito 

por Luna et al. (2002), e resultou em um aumento da atividade tóxica 

na ordem de 4 a 5 vezes comparadas aos CF (Tabela 1). Araújo et al. 

(2007) avaliando amostras de pó técnico de Bti, produzidas em 

bateladas independentes de fermentação, com o IA também 

recuperado por flotação, referiram variações nos valores de CL50  na 

ordem de 0,14 a 0,51 mg/L, portanto similares aos encontrados para 

nossa biomassa úmida concentrada. Nossos resultados embora ainda 

parciais estão servindo de base para ajustes nas bateladas de 

produção dos CF, bem como para o processo de formulação de um 
produto experimental.  
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