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RESUMO 

A produção de fungos entomopatogênicos teve um pequeno número de alterações no Brasil 

nos últimos anos. A produção usada nas biofábricas em larga escala é em sua maioria por 

meio da fermentação sólida em arroz com elevado uso de mão de obra e extenso tempo de 

produção. Este trabalho teve como finalidade realizar testes para a produção de blastosporos 

do fungo Beauveria bassiana IBCB 66 em meios de cultura líquidos, com fontes de 

nitrogênio distintas. O trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia do Solo da 

Faculdade de Agronomia e Zootecnia da UFMT, Campus Cuiabá, MT. Foram testadas clara 

de ovo em pó, extrato de levedura e farinha de soja como fontes de nitrogênio para produção 

líquida de blastosporos. Para a produção do inóculo o fungo foi cultivado em placas de Petri 

contendo meio de cultura batata dextrose ágar (BDA), incubado durante 10 dias a 26°C com 

fotoperíodo de 12:12 horas de luz e escuro (L:E). Os conídios foram obtidos por raspagem das 

placas com solução salina (0,04% Tween 80) e inoculados nos meios de cultura líquidos os 

quais, foram colocados em agitador orbital a 150 rpm para o crescimento do microrganismo. 

Foi possivel concluir que a melhor fonte de nitrogênio para a produção de blastosporos do 

fungo foi o extrato de levedura e que o maior tempo de fermentação (quatro dias) propiciou 

maiores produções de blastosporos. 
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INTRODUÇÃO 

O fungo Beuveria bassiana existe naturalmente nos solos de todo o mundo, causa uma 

doença fatal em vários insetos agindo como um parasita, pertencendo deste modo ao grupo de 

fungos entomopatogênicos que é utilizado para o controle biológico. 

A produção de fungos entomopatogênicos teve um pequeno número de alterações em 

mais de 40 anos de aplicação no Brasil. A produção usada nas biofábricas em larga escala é 

essencialmente através da fermentação sólida em arroz com elevado uso de mão de obra e 

extenso tempo de produção (Rezende, 2014). 

A sua produção até então é feita em larga escala em substrato sólido, sendo o meio 

mais conhecido o arroz (Rezende, 2014). Para a fermentação em meio líquido já há trabalhos, 

porém, após a fermentação há a necessidade de conservar o produto para ser comercializado, 

no entanto as técnicas de armazenamento dos meios líquido não são abordadas nesses 

trabalhos. 

Este trabalho teve como finalidade realizar testes para a produção de blastósporos do 

fungo Beauveria bassiana IBCB 66 em meios de cultura líquidos, com fontes de nitrogênio 

distintas. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Microbiologia do Solo da Faculdade de 

Agronomia e Zootecnia da UFMT, Campus Cuiabá (MT). No primeiro experimento foram 

testadas fontes de nitrogênio distintas para produção líquida de blastosporos. Para a produção 

do inóculo o fungo foi cultivado em placas de Petri contendo meio de cultura batata dextrose 

ágar (BDA), incubado durante 10 dias a 26°C com fotoperíodo de 12:12 horas de luz e escuro 

(L:E). Os conídios foram obtidos por raspagem das placas com solução salina (0,04% Tween 

80%).Foram testadas três fontes de nitrogênio para a fermentação liquida, sendo extrato de 

levedura, farinha de soja e clara de ovo em pó. Os meios de cultura liquidos avaliados com 

diferentes fontes de nitrogênio foram compostos de sais basais, traços de metais e vitaminas 

descritas em (JACKSON; JARONSKI, 2009). A contagem dos blastosporos foram feitas com 

dois, três e quatro dias de fermentação líquida com auxilio da câmera de Neubauer. 

A análise estatística dos dados foi feita utilizando o programa SISVAR , e o teste de 

média feito por meio do teste de Tukey (α= 0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de blastosporos foi maior no meio de cultura extrato de levedura como 

fonte de nitrogênio seguido de farinha de soja e clara de ovo em pó. Nos primeiros dois dias 

de incubação, o meio extrato de levedura teve apresentou o número de blastosporos seguido 

dos meios de farinha de soja e clara de ovo em pó (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Número de blastosporos de Beauveria bassiana (ICBC 66), cultivado 

em diferentes meios de cultura líquidos, aos 2, 3 e 4 dias após a incubação. 

Fontes de N 
2 3 4 

C.V 

Dias 

Extrato levedura 9,7E+08 Ac 1,7E+09 Ab 2,8E+09 Aa 7,9% 

Farinha soja 4,2E+08 Bb 1,1E+09 Ba 1,1E+09 Ba 3,9% 

Clara de ovo pó 2,9E+08 Cc 8,3E+08 Cb 1,0E+09 Ba 9,2% 

C.V 6,7% 10,6% 5,7% 
 

Fonte: Wagner Arruda de Jesus 

Letras maiúsculas comparam colunas e minúsculas linhas. As médias 

seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas colunas e minúsculas nas 

linhas não diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de 

Tukey. 

 

Os resultados aqui observados permitem constatar que, a produção de blastósporos via 

fermentação líquida utilizando o meio que tem como fonte de nitrogênio o extrato de 

levedura, tem um elevado potencial em processos de produção líquida. Também observou-se 

que o maior tempo de fermentação (quatro dias) propiciou maiores produções de 

blastosporos. 

Em pesquisa realizada por Mascarin et al. (2018) avaliaram a produção de 

blastosporos de Beauveria bassiana em meio líquido contendo sais basais e uma quantidade 

fixa de glicose, constataram o aumento na produção dos blastosporos ao longo do tempo em 

meios de cultura líquidos quando complementado com fontes de nitrogênio. 

Em estudo realizado por Wenzel et al. (2007) foi avaliado o desempenho de dois 

isolados do fungo entomopatogênico Lecanicillium lecanii cultivado em meios de cultura 

contendo diferentes vitaminas e concentrações de extrato de levedura. Nesse estudo 

constatou-se que a suplementação com extrato de levedura, em qualquer concentração, 

estimulou o crescimento de ambos os isolados e a esporulação de um deles. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que, a melhor fonte de nitrogênio para a formação de blastósporos foi o 

extrato de levedura e que o maior tempo de fermentação (quatro dias) propiciou maiores 

produções de blastosporos. 
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