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RESUMO 

 

Rhipicephalus microplus é um dos principais parasitos presentes no rebanho bovino brasileiro; 

é transmissor de agentes patogênicos causadores de doenças como anaplasmose e babesiose, e 

causador de sérios prejuízos financeiros. Atualmente, o controle de R. microplus é realizado 

quase que exclusivamente por produtos químicos empregados na fase parasitária; no entanto, a 

sua utilização contínua pode causar resistência desses parasitos e danos à saúde humana. Desse 

modo, é necessário descobrir novos meios capazes de realizar o controle dos carrapatos sem 

causar danos ao ser humano e ao ambiente. A utilização de fungos entomopatogênicos vem 

sendo estudada para fins de controle biológico e os fungos do gênero Metarhizium vêm 

mostrando eficácia contra R. microplus. O presente estudo teve o objetivo de investigar o 

controle da fase não parasitária de R. microplus com os fungos entomopatogênicos: M. 

anisopliae (CG 47 e CG 168 ) e M. robertsii (CG632). Ensaios foram conduzidos utilizando-se 

placas de Petri com 5 g de latossolo vermelho estéril e 0,003 g de grânulos fúngicos dos 

respectivos isolados espalhados de forma homogênea sobre a superfície do solo. Uma fêmea 

ingurgitada foi colocada em cada placa (10 Placas para cada isolado e 10 placas para o controle 

de cada isolado) para avaliação de seus parâmetros biológicos. O período de postura das fêmeas 

tratadas com os isolados CG 168 e CG 47 foi 2,8 e 0,9 dias, enquanto no grupo controle o 

período de postura foi 14,2 dias. O número médio de larvas recuperadas foi 604 nos grupos 

tratados com grânulos formulados com o isolado CG 632, enquanto 385 larvas foram 

recuperadas nos grupos tratados com CG 168, e 87 nos grupos tratados com CG 47; no grupo 

controle foi observada eclosão média de 2.896 larvas. Houve diferença significativa entre o 

número médio de larvas eclodidas e o período médio de postura das fêmeas submetidas aos 

diferentes tratamentos. A análise estatística revelou que tanto o período médio de postura das 

fêmeas quanto o número de larvas eclodidas, apresentou significância ao nível 1% de 

probabilidade (P<0,01). O presente estudo permitiu concluir que os isolados testados de M. 

anisopliae e M. robertsii, formulados em grânulos, foram capazes de reduzir a progênie de R. 

microplus em condições controladas, sugerindo assim seu potencial para controle da fase não 

parasitária desse carrapato. 

 

Palavras-chave: carrapato, fungos entomopatogênicos, controle microbiano.  
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ABSTRACT 

 

Rhipicephalus microplus is one of the main parasites found in Brazilian cattle herds; it is vector 

of pathogens causing severe economic losses. Currently, the control of R. microplus is 

conducted almost exclusively by the use of chemical products applied to parasitized hosts; 

however, the continued use of these products may lead ticks to resistance, and human health to 

damage. New methods for tick control that causes low damage to humans and to the 

environment are required; therefore, the use of entomopathogenic fungi has been investigated 

for biological control purposes, and the fungus Metarhizium has shown efficacy against R. 

microplus. The current study investigated the the efficacy of M. anisopliae and M. robertsii to 

control the non-parasitic phase of R. microplus. Bioassays were conducted in Petri dishes 

containing 5 g of sterile soil and 0.003 g of granules of formulated fungi spread evenly over the 

soil surface. One engorged female was placed in each plate for evaluation of their biology. The 

mean number of hatched larvae obtained from groups of females treated with granules of the 

isolate CG 632 was 604, while 385 larvae were obtained from the groups treated with granules 

of CG 168, and 87 from groups treated with CG 47; in the control groups, 2,896 larvae hatched. 

The mean oviposition period of females treated with granules of CG 168 or CG 632 was, 

respectively, 2.8 and 0.9 days, while in the control groups the mean oviposition period was 14.2 

days. The statistical analysis revealed that both the oviposition period of engorged females and 

the number of hatched larvae showed significance at 1% of probability (P<0.01). The current 

study revelaed that the fungal isolates tested, M. anisopliae and M. robertsii, formulated in 

granules were able to reduce progeny of R. microplus under controlled conditions, suggesting 

their potential to control the non-parasitic phase of the R. microplus tick. 

 

Keywords: Ticks, entomopathogenic fungi, microbial control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os carrapatos são considerados o grupo de artrópodes ectoparasitos que ocupam o 

segundo lugar depois dos mosquitos na transmissão de patógenos entre os animais e seres 

humanos (JONGEJAN; UILENBERG, 2004; OGRZEWALSKA, 2009), sendo um dos grandes 

problemas de saúde pública em todo o mundo, devido a elevada prevalência quanto ao 

parasitismo humano, constituindo-se como excelentes vetores de agentes patogênicos. O 

carrapato dos bovinos, Rhipicephalus (Boophilus) microplus (CANESTRINI, 1887) é 

considerado um parasito de distribuição mundial que pode trazer diversos prejuízos ao setor 

agropecuário, uma vez que pode causar danos no couro do bovino, devido à espoliação 

sanguínea, levando à transmissão de doenças em animais, e a possível diminuição da 

reprodução. 

O prejuízo anual na pecuária bovina no Brasil, causado pelo carrapato R.microplus, é 

estimado em mais de três bilhões de dólares por ano (GRISI et al., 2014). Seu controle e de 

outros carrapatos domésticos é feito, frequentemente, à base de produtos químicos, que podem 

prejudicar a saúde do animal e do ser humano, além de favorecer o aparecimento de resistência 

dos carrapatos aos diversos princípios ativos disponibilizados comercialmente.  

Mesmo existindo controle desses artrópodes por meio de agentes químicos, os riscos 

em relação aos carrapatos permanecem constantes e graves para a população humana e animal, 

sendo essencial o conhecimento na interrelação artrópode – agente patogênico - hospedeiro 

dentro do ambiente, para obter um controle efetivo (OMS, 1980; WAHARTON, 1983). 

Considerando essas questões, existem opções de controle alternativo, onde se destacam o 

emprego do controle microbiano que, na área agrícola, já vem sendo utilizado há muito tempo 

(ALMEIDA et al. 1997; BATISTA FILHO et al., 1998; TAMAI et al., 2002; MOINO JUNIOR 

et al., 2002). Métodos usados no controle biológico com fungos entomopatogênicos têm sido 

propostos como alternativa de controle viável dessas pragas.  

Um dos primeiros fungos descritos na literatura para controlar pragas foi Metarhizium 

anisopliae s.l. (METSCHNIKOFF, 1879), inicialmente, sendo avaliado em pragas presentes 

em alimentos. Atualmente, esse fungo é empregado no Brasil em controle de pragas no cultivo 

de plantas, além de ser testado também para o controle de espécies das famílias Muscidae, 

Reduviidae e Culicidae, importantes na saúde pública (ALVES, 1998). 

As vantagens desses fungos estão relacionadas, em sua maioria, principalmente, na 

segurança e preservação ambiental. O fungo M. anisopliae causa a morte do carrapato por meio 
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de diversos fatores como a ação de toxinas, perda de água e a carência de nutrientes (ANGELO, 

2011). Algumas publicações nacionais e internacionais citam os fungos entomopatogênicos 

como os mais promissores para utilização como método de controle do carrapato R. microplus, 

sendo as espécies M. anisopliae e Beauveria bassiana as mais pesquisadas (BARCI, 1997; 

SAMISH et al., 2004).  

Estudos apontam diferentes índices de eficiência de isolados de M. anisopliae para ovos, 

larvas e fêmeas de carrapatos de bovinos (BITTENCOURT et al., 1992, 1994a, 1994b, 1995). 

No entanto, a utilização do fungo M anisopliae apresenta algumas desvantagens, pois sofrem 

ação do meio ambiente, como a ação do calor e radiação ultravioleta, o que dificulta a ação dos 

mesmos no controle de R microplus.  

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficácia de uma formulação de 

Metarhizium spp. contra fêmeas ingurgitadas de carrapatos da espécie R. microplus em 

laboratório, onde um bioproduto a base de grânulos é proposto para o controle de população de 

carrapatos durante a fase não parasitária do ciclo biológico, fase em que as fêmeas ingurgitadas 

vão ao solo para realizar postura. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

 

Os carrapatos são aracnídeos que pertencem à ordem Acari, subordem Ixodida, 

compreendendo as famílias Argasidae (carrapatos moles), Nuttalliellidae (restrito à África do 

Sul), e Ixodidae (carrapatos duros). São transmissores de inúmeros patógenos a vertebrados e 

podem acarretar perdas econômicas expressivas na produção de bovinos em todo o mundo 

(CHANDLER et al., 2000; SAMISH et al., 2004; MANIANIA et al., 2007), e por isso possuem 

considerável importância médica e veterinária (BOWMAN; NUTTALL, 2008).  

Os gêneros de carrapatos com maior impacto sobre humanos e animais no Brasil são 

Amblyomma, Rhipicephalus, Dermacentor e Ixodes (FERNANDES; BITTENCOURT, 2008); 

as quatro espécies de carrapatos são responsáveis por atingir tanto a saúde humana quanto a 

animal. Rhipicephalus microplus é transmissor de patógenos que causam a Tristesa Parasitária 

Bovina, que é uma doença parasitária causada por bactéria do gênero Anaplasma 

(Anaplasmose) e protozoários do gênero Babesia (Babesiose) (HORN; ARTECHE 1985). 

R. microplus é popularmente conhecido como o carrapato dos bovinos (Figura 1) e 

encontra-se largamente disseminado nas regiões de climas tropical e subtropical. É nativo do 

continente asiático e foi inserido pela importação do gado bovino. Encontra-se espalhado nos 

rebanhos bovinos no Sul e Leste da África, Austrália, Sul e Oriente da Flórida, nas Américas 

do Sul e Central, na faixa compreendida entre os paralelos 32º Norte (sul dos Estados Unidos) 

e 32º Sul (próximo à Rio Grande, RS) (GONZÁLES, 2002). Durante seu contato com o 

hospedeiro cada teleógina, fêmea madura completamente ingurgitada de sangue, ingere de seu 

hospedeiro em torno de três mililitros de sangue e transforma aproximadamente 60% de sua 

massa corporal em ovos. Assim, um grupo de três gramas de teleóginas (8 a 10 indivíduos) 

produz em torno de 1,8 gramas de ovos. E um grama de ovos pode chegar a produzir 20.000 

larvas (GONZÁLES, 1993). 

De acordo com ALVARÉZ et al. (2008), o carrapato R.  microplus é o parasita bovino 

que representa um grande impacto na economia pecuária, ocasionando prejuízos como perda 

de peso dos animais, diminuição da produção de leite e da qualidade do couro bovino. O animal 

poderá apresentar lesões no couro devido a espoliação do parasita ao hospedeiro, o que facilita 

a transmissão de patógenos.  
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Figura 1 – Fêmea de Rhipicephalus microplus. Fonte: (http://www.felinepress.com/ images/13-

southern-cattle-tick-female-boophilus-microplus-ixodidae-acari-archnida-disease-vector-

bloodsucker.jpg). 

 

2.2 Ciclo biológico do carrapato R. microplus 

 

R. microplus é um parasita  que utiliza um só hospedeiro em seu ciclo evolutivo 

(monoxeno) que se divide em duas fases: fase de vida livre e fase de vida parasitária (FORTES, 

1993) (Figura 2). Na fase parasitária, o carrapato apresenta três variações morfológicas 

distintas: larva, ninfa e adulto. A larva apresenta três pares de patas, é bastante ativa, pois 

necessita encontrar o hospedeiro para nele se fixar, e sobrevive das reservas energéticas 

acumuladas na fase de ovo. Fixa-se em locais específicos no qual passa a se utilizar de algumas 

estruturas importantes, como as quelíceras, as quais seccionam a pele para a introdução do 

hipostômio, órgão responsável pela fixação da larva na pele do bovino (GONZÁLES et 

al.,1974). 

A larva após a troca de cutícula (metalarva) transforma-se em ninfa, por volta de 8 a 10 

dias, adquirindo nova estrutura, com mais um par de patas e uma fileira de dentição do 

hipostômio, além de outras modificações (ATHANASSOF, 1953; FURLONG; PRATA, 2005; 

GONZÁLES, 2002). Na fase de ninfa, permanecem entre o sexto e o décimo dia. Estas, por sua 

vez, evoluem, formando as metaninfas (fase na qual também não se alimenta), permanecendo 

nesta fase entre o 10º e 13º dia. Por volta do 15º dia, após a fixação no bovino, sofrem mais 

uma metamorfose, originando um indivíduo sexuado, ou seja, a neógina (fêmea) ou o neandro 

(macho), (CHARLES & FURLONG, 1992; FARIAS, 1995). 
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A fase de vida livre ocorre após a chegada da fêmea ao solo e compreende os estágios 

de fêmea adulta (teleógina), ovo e larva infestante. O macho permanece no hospedeiro a procura 

de novas fêmeas, a fêmea adulta fecundada, ao desprender-se do bovino procura um local no 

solo para efetuar a postura que pode durar de 17 a mais de 90 dias. Em condições adequadas de 

temperatura (26-28ºC) e umidade (~80%) a postura se inicia no terceiro dia após a queda. Após 

a postura, a fêmea apresenta uma coloração mais amarelada, chegando à morte após o término 

da oviposição. A eclosão das larvas inicia a partir da quarta semana após o início da postura. 

No meio ambiente, este processo pode ser longo, sendo uma forma estratégica de sobrevivência 

do parasito frente às adversidades climáticas. As larvas necessitam de um período de maturação 

médio de uma semana para estarem aptas a fixarem-se no hospedeiro e continuarem o 

desenvolvimento. Após esse período, deslocam-se às extremidades da vegetação para 

alcançarem mais facilmente o hospedeiro. Nessa fase de larva infestante, elas podem sobreviver 

por até 60 dias (GONZÁLES et al., 1974). Nesse período, o carrapato não se alimenta e 

sobrevive exclusivamente das suas reservas (FARIAS, 1995). Em condições excelentes de 

temperatura e umidade, o ciclo de vida livre pode durar cerca de 28 dias. A fase de vida livre 

sofre alterações em decorrência das mudanças da temperatura e umidade; no entanto, a fase de 

vida parasitária é praticamente constante em todas as regiões e dura cerca de 21 dias (ANGELO, 

2011). 

 
Figura 2 – Ciclo de vida monoxênico. 

Fonte: Revista Globo Rural, 2013. 

Os carrapatos heteroxênicos, como A. cajennense, precisam de três hospedeiros para 

completar a fase parasitária, ou seja, um para a larva, um para a ninfa e outro para o estágio 
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adulto. De modo geral, os estágios de larva e ninfa são os que apresentam menor especificidade 

parasitária, podendo parasitar diferentes espécies, desde aves até mamíferos de diferentes 

tamanhos. Já o estágio adulto apresenta maior especificidade parasitária, restrita a apenas 

algumas espécies. Tal comportamento faz dos carrapatos trioxenosos de maior importância na 

transmissão de patógenos na natureza, pois o fato de parasitarem diferentes espécies de 

vertebrados facilita o intercâmbio de agentes causadores de doenças entre os hospedeiros 

(VIEIRA et al., 2002). 

 

2.3 Controle de carrapatos 

 

O controle da população de carrapatos pode ser otimizado por meio da utilização de 

algumas técnicas que podem contribuir na racionalização dessa população, o controle, por meio 

da seleção e aplicação correta de carrapaticidas no rebanho, pode ser obtido melhorando a 

eficácia com associação de um sistema estratégico de controle relacionado a outras práticas de 

manejo (ANGELO, 2011). O controle das infestações por carrapato é um problema enfrentado 

no mundo todo, pois as formas de vida livre são capazes de sobreviver por longo período sem 

parasitar hospedeiros e se abrigarem em locais protegidos e de difícil acesso no meio ambiente. 

E assim, o tratamento apenas no animal não é muito eficaz. Desta forma, é necessário o controle 

do parasito no ambiente, impedindo novas infestações e acometimento ao homem (MILLER et 

al., 2001). De acordo com Franco (2000) o controle de carrapatos é feito, basicamente, com o 

emprego de produtos químicos, com o objetivo de controlar a fase infectante do parasita. A 

utilização indevida, de forma irracional desses aditivos químicos, gera a resistência dos 

parasitas, além de ocasionar efeitos deletérios à saúde humana, como intoxicações, alergias e a 

contaminação de alimentos, gerando desequilíbrio ambiental. Desse modo, o uso elevado de 

diversos compostos carrapaticidas tem ocorrido, o que acaba reduzindo os recursos químicos e, 

com isso, gera altos custos com pesquisas para descoberta de novas fórmulas. Em relação a 

qualidade desses produtos, torna-se cada vez mais importante que a formulação seja eficaz no 

tratamento dos animais, sem prejudicar a saúde humana e preservando o meio ambiente. 

O controle biológico é um fenômeno natural que pode ser denominado como regulação 

espontânea, no qual uma população é regulada por outras populações de organismos vivos 

(antagonistas) de outras espécies, sem a necessidade de intervenção humana, mantendo o 

equilíbrio na natureza (GRONVOLD, 1996). Neste sentido, fungos entomopatogênicos são 

utilizados em programas de controle biológico por apresentar características naturais que 
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podem ser deletérias a uma extensa variedade de artrópodes. Estes microrganismos foram os 

primeiros agentes patogênicos de insetos a serem utilizados para o controle biológico, e podem 

ser utilizados como alternativas de controle, sendo usados de forma integrada, juntamente com 

os acaricidas químicos (FERNANDES e BITTENCOURT, 2008). Esta abordagem está se 

tornando uma das abordagens mais atraentes para enfrentar a questão de resistência e 

contaminação ambiental pelo uso indiscriminado de produtos químicos.  

A utilização de fungos entomopatogênicos vem sendo amplamente estudada, com 

eficiência no controle de várias espécies de carrapatos, evidenciando relativa segurança 

ambiental. Um dos benefícios do uso de fungos entomopatogênicos para controlar carrapatos é 

que eles penetram pela cutícula do artrópode, ou seja, eles não precisam ser ingeridos. 

(BITTENCOURT et al., 1995).  A penetração se inicia com a adesão do esporo à cutícula do 

hospedeiro suscetível, em seguida, ocorre a germinação do esporo e a formação do apressório 

na extremidade da hifa. Então ocorre a penetração do fungo nas camadas da cutícula do 

artrópode, com a diferenciação morfológica do fungo em hifas que se disseminam na sua 

hemocele, ocorrendo a formação de novas hifas sobre o exoesqueleto do hospedeiro, com 

disseminação de novos conídios formados (ARRUDA et al., 2005).  

A penetração e germinação do fungo na cutícula do artrópode são fortemente 

influenciadas pelas condições ambientais, especialmente temperatura e umidade adequadas. 

Após penetração do fungo através da cutícula ocorre a colonização da hemocele do hospedeiro 

e produção de metabólitos, o que leva o artópode a morte. A multiplicação de fungos sobre a 

cutícula dos hospedeiros mortos é capaz de produzir conídios que podem dispersar para infectar 

outros artrópodes, em condições ambientais ideais (BITTENCOURT et al., 1999; KIRKLAND 

et al., 2004; ARRUDA et al., 2005). 

Adesão e germinação são passos essenciais no processo de infecção pelos fungos. Em 

contrapartida, a produção de destruxinas, que são micotoxinas detectadas pelo corpo do inseto 

infectado pelo fungo varia consideravelmente entre os isolados de fungos e não parece ser 

crucial para a patogenicidade em artrópodes. As Destruxinas são compostos produzidos na 

hemocele do inseto infectado, que apresentam características inseticidas, herbicidas e antivirais 

(HU; REN, 2004; ROBERTS; ST. LEGER, 2004). Em contrapartida, M. acridum têm baixa 

produção de destruxinas e é muito eficaz para controle de gafanhotos (MOON et al., 2008).  

Os fungos entomopatogênicos são considerados importantes inimigos naturais 

controladores de população de pragas, que ocorrem naturalmente, e podem ser aplicados de 

forma direta no ambiente. É importante, no entanto, conhecer a compatibilidade entre os 
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entomopatógenos e outras práticas de controle utilizadas tanto na agricultura, como na pecuária, 

para evitar perdas de eficácia do controle natural (ALVES et al., 2001). 

Samish e Rehacek (1999) discutiram o potencial do controle biológico de carrapatos e 

concluíram que pesticidas biológicos à base de fungos entomopatogênicos é uma alternativa 

promissora. Portanto, é necessário caracterizar um número maior de espécies fúngicas que são 

patogênicas para carrapatos, para desenvolver acaricidas fúngicos. Kaaya e Hassan (2000) 

demonstraram a eficiência de M. anisopliae e B. bassiana formulados em óleo para controlar 

R. decoloratus, R. appendiculatus e A. variegatum. Este estudo mostrou que os fungos causam 

elevada mortalidade de R. decoloratus, indicando que os fungos podem ser usados na tentativa 

de reduzir os problemas da resistência química. Além disso, Angelo et al. (2012) demonstraram 

o efeito de uma formulação oleosa ou aquosa  de Lecanicillium lecanii contra ovos, larvas e 

fêmeas ingurgitadas de R. microplus, e constataram que conídios formulados em óleo foram 

mais eficazes em comparação com o fungo suspenso em solução aquosa. 

Carrapatos, em todos os estágios, foram encontrados naturalmente infectados por 

várias espécies de fungos entomopatogênicos, incluindo B. bassiana, Isaria fumosorosea (= 

Paecilomyces fumosoroseus), Isaria farinosa (= P. farinosus) e L. lecanii (= Verticillium 

lecanii) (KALSBEEK et al., 1995). Metarhizium anisopliae s.l. e B. bassiana demonstraram 

patogenicidade e maior virulência contra carrapatos, e por isso são os fungos mais investigados 

em todo o mundo quanto ao seu potencial para controle de carrapatos (FERNANDES; 

BITTENCOURT, 2008). 

A adoção de acaricidas biológicos deve ser um processo lento e ocorrem de forma 

gradual, para evitar a implantação de programas mal sucedidos. O esforço exaustivo para o 

desenvolvimento de produtos biológicos com qualidade e eficácia no controle de artrópodes 

deve ser encorajado até que os programas eficazes sejam bem estabelecidos e acessíveis 

(FERNANDES; BITTENCOURT; ROBERTS, 2012). Faria e Wraight (2007) relataram que 

um dos fungos mais estudados apenas três produtos à base de Metarhizium sp são registrados 

para controlar Ixodidae, de uma lista de 129 produtos biopesticidas fúngicos disponíveis 

comercialmente em todo o mundo. 

Apesar das extensas vantagens do uso de fungos entomopatogênicos para controlar 

carrapatos, há alguns fatores que podem diminuir sua eficácia no campo, um deles são os fatores 

abióticos (altas temperaturas, radiação solar, e chuva) sobre o bioproduto. O desenvolvimento 

de formulações a base de fungo devem ser capazes de manter propágulos viáveis que resistam 

a elevadas temperaturas e forte radiação solar por longos períodos em campo, após uma única 
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aplicação, representando um desafio para o sucesso do controle deste artrópode (ALVES et al., 

1998). 

A melhoria da eficiência de controle biológico de carrapatos provavelmente vai 

depender, pelo menos parcialmente, de avanços na formulação de conídios que aumentem a sua 

persistência no campo (FERNANDES; BITTENCOURT; ROBERTS, 2012). O sucesso dos 

agentes microbianos de controle depende também do comportamento das espécies de carrapatos 

envolvidas. O carrapato Dermacentor nitens, por exemplo, parasita principalmente o pavilhão 

auricular (ouvido externo) em cavalos, e em casos de grande infestação, os carrapatos podem 

também ser encontrados na região perianal e sob a parte superior da perna (FERNANDES; 

BITTENCOURT; ROBERTS, 2012). Estas regiões apresentam tendência a propiciar 

microclimas que protegem os fungos da exposição direta da luz solar e, portanto, do calor muito 

elevado, radiação solar e dessecação, promovendo uma melhor efetividade dos conídios na área 

aplicada. Por conseguinte, foi comprovado que o uso de B. bassiana formulados a base de gel 

de celulose polimerizada e aplicada no pavilhão auricular de cavalos naturalmente infestados 

por D. nitens mostrou um resultado de controle superior a 50% (SOUZA et al., 2009). Um 

estudo com solução aquosa de conídios de B. Bassiana obteve resultados satisfatórios, com a 

redução do número de D. nitens nas orelhas dos bovinos infestados artificialmente 

(MONTEIRO et al., 2003). 

Formulações mais eficazes de cepas fúngicas podem ser desenvolvidas para suportar 

as condições adversas tanto do meio ambiente como da pele dos hospedeiros (POLAR et al., 

2008). A aplicação de fungos em campo também pode ter um papel importante no controle de 

espécies de carrapatos com ciclo de vida heteroxênos, espécies que parasitam aves, infestações 

de animais em baias, e os que vivem em habitats silvestres (FERNANDES; BITTENCOURT; 

ROBERTS, 2012). 

 

2.4 Metarhizium spp. 

 

De acordo com a classificação de Sung et al., (2007), o fungo entomopatogênico M. 

anisopliae pertence ao filo Ascomycota, classe Sordariomycetes (Pyrenomycetes), ordem 

Hypocreales, e família Clavicipitaceae; foi descrito pela primeira vez como Entomophtora 

anisopliae, pelo russo Ilya Mestchnikoff em 1879. Foi isolado de larvas do besouro do grão do 

trigo Anisopliae austriaca (Coleoptera: Scarabaeidae). Posteriormente, em 1883, Sorokin o 

classificou como M. anisopliae (ALVES, 1998). Tulloch (1976) com base em caracteres 
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morfológicos admitiu apenas duas espécies, M. flavoviride e M. anisopliae, sendo a última 

dividida em var. majus ou var. anisopliae. Posteriormente, Driver, Milner e Trueman (2000) e 

Pantou, Manvridou e Typas (2003) baseando-se em caracteres morfológicos e moleculares 

reconheceram três espécies para Metarhizium: M. anisopliae, variedades anisopliae, majus, 

lepidiotum e acridum; M. flavoviride, variedades flavoviride, minus, novazealandicum, 

pemphigum e Tipo E; e M. album. Segundo Dong et al. (2007), uma variedade para M. 

anisopliae foi descrita na China com a denominação M. dcjhyium. Em uma recente análise 

filogenética foi proposta uma nova classificação de Metarhizium, composta de nove espécies 

M. anisopliae, M. guizhouense, M. pingshaense, M. brunneunm, M. acridu, M. lepidiotae, M. 

majus, M. globosum e M. robertsii (BISCHOFF et al. 2009). 

A elevada variabilidade genética conhecida entre os diversos isolados de fungos 

entomopatogênicos é considerada uma característica atraente do grupo destes fungos para o seu 

desenvolvimento como agentes de controle biológico de artrópodes, porque com técnicas 

adequadas, é possível selecionar os isolados com características satisfatórias para atuar como 

eficientes agentes de biocontrole. Alta variabilidade genética entre os isolados foi observada 

em B. bassiana s.l. e M. anisopliae s.l. (FERNANDES, BITTENCOURT; ROBERTS, 2012; 

FERNANDES et al., 2010; FERNANDES et al., 2009).  

Segundo Fernandes, Bittencourt e Roberts (2012), a virulência dos fungos 

entomopatogênicos é fortemente influenciada pela composição genética de cada isolado, mas a 

manipulação desses organismos no laboratório pode reduzir ou aumentar os níveis de 

virulência. O cultivo de fungos em meio de cultura artificial, temperatura e pH impróprios, bem 

como várias transferências sucessivas em meios de cultura artificiais, são fatores que podem 

reduzir a virulência de fungos entomopatogênicos. Além disso, a produção em massa e o 

armazenamento de conídios por métodos inadequados (por exemplo, elevada temperatura e 

umidade, etc.) podem resultar em conídios com virulência reduzida. Por outro lado, o cultivo 

de fungos in vivo pode aumentar a virulência ou restaurar um isolado degenerado para o seu 

nível de virulência real. Outros métodos, incluindo a manipulação genética, podem também 

aumentar a virulência dos fungos entomopatogênicos.  

 

2.5 Formulação granular de fungos entomopatogênicos 

 

Formulação refere-se à mistura do ingrediente ativo (propágulo vivo do fungo) com 

adjuvantes que no caso de produtos biológicos visa: a) estabilizar o agente biológico durante a 



11 

 

produção; b) facilitar o manuseio e aplicação do produto; c) proteger o agente biológico contra 

fatores ambientais adversos (UV, baixa umidade, temperaturas elevadas) e com isso aumenta 

sua persistência no ambiente; d) aumentar a atividade do agente biológico, incrementando sua 

reprodução, contato e interação com a praga-alvo ou e) aumentar a segurança do produto ao 

usuário, reduzindo, dentre outros, os riscos de inalação e irritação aos olhos (JONES; BURGES, 

1998; BATISTA FILHO et al., 1998). Neste sentido, a formulação granular de microrganismos 

tem como objetivo aumentar a eficiência do patógeno, facilitar a aplicação do formulado e 

aumentar a persistência no meio ambiente. 

Um processo de cultura de fermentação líquida para a produção de grânulos de M. 

brunneum foi desenvolvido (JACKSON; JARONSKI, 2009). Estes grânulos são melanizados 

em compactos agregados de hifas de 200-600 µm de diâmetro, resistentes à dessecação e 

capazes de produzir conídios infectantes quando expostos a condições favoráveis.  

Atualmente, busca-se a integração do controle biológico a um conjunto de medidas 

que, quando aplicadas, resultem na manutenção da população do artrópode em níveis que não 

causem danos econômicos (BITTENCOURT et al., 1997). As formulações granulares são 

fáceis de manusear e de serem distribuídas por áreas de infestação, e sendo assim podem 

apresentar um grande potencial para o controle biológico de carrapatos, uma vez que 

proporciona a produção de conídios infectantes em níveis elevados. 

O interesse comercial do uso de cepas de M. anisopliae para o controle de insetos que 

vivem no solo resultou em formulações de controle de pragas produzidas com base líquidas de 

cultura micelial, biomassa fúngica encapsulado, ou conídios produzidos com substrato sólido, 

tanto em suspensão aquosa de suporte granular nutritivo ou não (ANDERSCHE et al., 1995; 

SCHWARZ,1995; STOREY et al., 1990). Como um protótipo de biopesticida, esta avaliação 

precoce é encorajadora por causa dos altos níveis de produção de conídios, a duração da 

viabilidade, e as taxas razoáveis de mortalidade de pragas. 

Bukhari et al. (2011) avaliaram os efeitos de persistência dos fungos M. anisopliae e 

B. bassiana formulados com óleo sintético ShellSol T e formulados com Tween 80 contra larvas 

de Anopheles em condições de campo no Quênia. O estudo constatou que formulações oleosas 

são mais eficiente comparadas às formulações preparadas com Tween 80. A mistura dos fungos 

em óleo melhorou a dispersão dos conídios na superfície da água com redução significativa da 

população dos mosquitos Anopheles em 39-50%. 

Em estudo realizado com o objetivo de verificar a virulência de B. bassiana, em teste 

de campo, quando associado a gel polimerizado de celulose, no controle de Dermacentor nitens 
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foi verificado que a virulência do fungo B. bassiana para o carrapato D. nitens, quando em 

associação com gel polimerizado de celulose, é maior do que em suspensão conidial apenas, e 

as fases parasitárias mais afetadas foram larvas e ninfas (SOUZA et al., 2009). Outras 

formulações à base de óleo-água de conídios de M. anisopliae ou B. bassiana também foram 

testadas em laboratório em ninfas de A. cajennense, resultando em maior letalidade quando 

comparado com formulado aquoso (LOPES et al. 2007). Para que este fungo possa ser aplicado 

em larga escala, é necessário conhecer a técnica de produção de conídios, que são geralmente 

produzidos por fermentação sólida estática monofásica ou bifásica (MASCARIN et al., 2010). 

Os resultados da pesquisa de Behle, Jackson & Flor-Weiler (2013) revelaram  a 

eficácia de uma formulação de granulado simples contendo agregados de hifas de Metarhizium 

brunneum (Petch) (Hypocreales: Clavicipitaceae) para o controle de ninfas alimentadas e não-

alimentadas de Ixodes scpaularis (Acari: Ixoididae). No entanto, faltam pesquisas adicionais 

sobre a eficácia da aplicação de grânulos de Metarhizium spp. para controle de carrapatos.  

Há a necessidade, então, de pesquisas e estudos que visam a criação de formulações 

do fungo com viabilidade para aplicação na agricultura e pecuária, pelo fato dos fatores 

ambientais interferirem em sua ação no campo. Por isso, os grânulos seriam uma boa 

alternativa, pois não sofrem tanto com ação externa e permitem que o fungo se desenvolva. 

Além disso, a distribuição dos grânulos em ambiente tratado, identificado por Bharadwaje 

Stafford (2012), constituiu um fator para influenciar favoravelmente a exposição de carrapatos 

ao fungo. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os carrapatos são ectoparasitos de importância médica e veterinária considerável, por 

sererem transmissores de agentes causadores de doenças tanto para animais quanto para 

humanos, e por causarem diversos prejuízos ao setor agropecuário. Mesmo existindo métodos 

para controle desses artrópodes por meio de produtos químicos, seu uso indiscriminado pode 

causar riscos à população humana e animal. A aplicação de produtos biológicos destinados ao 

controle de carrapatos, no entanto, representa um método sustentável de controle, e apresenta 

uma série de vantagens em relação aos métodos químicos convencionais. Por outro lado, a 

aplicação de conídios fúngicos em altas concentrações no campo para controle de carrapatos é, 

em muitos casos, inviável, pois teria alto custo e seria possivelmente fadada ao insucesso devido 

a dificuldade em permitir uma distribuição homogênea do produto no campo. Neste sentido, 

novos propágulos e formulações fúngicas destinadas ao controle de carrapatos têm sido 

investigados. Estudos sobre formulação granular de fungos têm sido publicados em pequeno 

número e pouca importância tem sido dada sobre sua eficácia para controle de carrapatos. Sendo 

assim, no presente estudo foi avaliado o efeito de conídios produzidos a partir de grânulos de 

M. anisoplae s.l e M. robertsii para o controle de fêmeas ingurgitadas de R. microplus em 

condições controladas. A maioria dos formulados testados para controle de carrapatos são 

suspensões conidiais a base de água ou óleo, e para aplicação dessas formulações são 

necessários grandes volumes para se alcançar eficácia; a formulação em grânulos, no entanto, 

é um método inovador de aplicação e que pode ser econômico e garantir a sustentabilidade 

ambiental. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir no controle da fase não parasitária de R. microplus com fungos 

entomopatogênicos. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Avaliar a eficácia de grânulos de agregados de hifas de Metarhizium spp. para o 

controle da fase não parasitária de Rhipicephalus microplus, por tratamento de fêmeas 

ingurgitadas em condições controladas. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Origem dos carrapatos, coleta e preparo das amostras 

 

Fêmeas ingurgitadas de R. microplus foram coletadas de bovinos de gado leiteiro 

naturalmente infestados e sem contato prévio com carrapaticidas por um período mínimo de 30 

dias, em uma Chácara próxima a cidade de Goiânia, GO. Após coleta, as fêmeas ingurgitadas 

foram levadas ao laboratório, lavadas em água corrente e em seguida imersas em solução de 

hipoclorito de sódio a 1% durante cinco minutos. Posteriormente, foram enxaguadas em água 

destilada estéril e secas em papel toalha estéril. Este procedimento proporcionou a antissepsia 

da cutícula. As fêmeas foram identificadas segundo Aragão e Fonseca (1961), pesadas 

individualmente e separadas por intervalo de classe (IC = peso da fêmea mais pesada – o peso 

da fêmea mais leve / nº de grupos) para homogeneização dos grupos (Controle e Tratamento). 

Os grupos foram montados com uma fêmea ingurgitada pertencente a cada intervalo de classe 

e utilizadas conforme a metodologia descrita no item 5.3. 

 

5.2 Isolados fúngicos estudados e cultivo para obtenção de conídios 

 

Foram estudados dois isolados de Metarhizium anisopliae (CG47, CG168) e um 

isolado de M. robertsii (CG632) mantidos na Coleção de Fungos da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia (Brasília, Brasil) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Isolados de Metarhizium spp. que foram utilizados nos testes para investigar o 

controle da fase não parasitária de Rhipicephalus microplus com fungos. 

Isolado Espécie Local da Coleta Origem 

CG 47 M. anisopliae Minas Gerais -MG Lepidoptera 

CG 168 M. anisopliae Goiânia - GO Hymenoptera: Formicidae 

CG 632 M. robertsii Brasília - DF Hemiptera: Pentatomidae 

CG= Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia, Cenargem, Embrapa, Brasil. 

 

Para a produção dos conídios, os fungos foram cultivados em placas de Petri com 23 
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ml de meio de cultura batata, dextrose e ágar acrescido de 1 g de extrato de levedura 1g l-1 

(BDAL) por 15 dias, a 27 ± 1°C. Os conídios foram coletados da superfície da cultura com o 

auxílio de uma espátula, suspensos em 10 ml de 0,05% de Tween 80 (Tween 80, Sigma 

Chemical Co., St. Louis, EUA). As suspensões foram agitadas com pérolas de vidro em vortex 

e realizou diluição seriada e quantificação em câmara de Neubauer. As suspensões foram 

ajustadas à concentração final de 5,0 × 107 conídios ml-1 e foi feita a inoculação dos meios 

líquidos para a produção de agregados de hifas, conforme estabelecido por Mascarin et al. 

(2014). Os agregados de hifas foram processados em formulação granular (PAIXÃO et al. 2014, 

dados não publicados). 

 

5.3 Avaliação dos efeitos da formulação granular de Metarhizium spp. sobre fêmeas 

ingurgitadas de R. microplus 

 

Os testes para avaliação do efeito de grânulos de Metarhizium sp. para fêmeas 

ingurgitadas foram conduzidos de modo a simular a aplicação do bioproduto no ambiente, uma 

vez que em condições naturais as fêmeas ingurgitadas  se desprendem do hospedeiro e vão ao 

solo para realizar a postura. Os testes foram conduzidos espalhando-se 0,003 g de grânulos de 

Metarhizium sp. sobre a superfície de 5 g de latossolo vermelho estéril umedecido com água 

destilada em placa de Petri (65 × 15 mm). Para cada isolado testado, 10 placas foram 

preparadas. Outras 10 placas contendo apenas latossolo vermelho umedecido foram usadas no 

grupo controle. As placas foram incubadas por 10 dias a 27 ± 1°C e umidade relativa (UR) ≥ 

80% para permitir a esporulação nos grânulos. Após esse período, em cada placa de Petri foi 

colocada uma fêmea ingurgitada de R. microplus, previamente pesada. As fêmeas foram 

acompanhadas diariamente e avaliadas quanto a oviposição e a conidiogênese sobre os 

indivíduos mortos.  

Após 15 dias, a massa de ovos de cada fêmea foi colocada em tubo de ensaio vedado 

com algodão hidrófilo, e mantida a 27 ± 1°C e UR ≥ 80% para permitir a eclosão das larvas. O 

número total de larvas em cada tubo foi quantificado com auxílio de microscópio 

estereoscópico após adicionar 2 ml de álcool 70° GL em cada tudo e aguardar até que as larvas 

morressem. Os testes foram conduzidos pelo menos duas vezes, em datas diferentes e com lotes 

diferentes do formulado, constituindo duas repetições, para cada isolado. Os seguintes 

parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas foram investigados: peso inicial da fêmea 

ingurgitada, período de postura, e número de larvas eclodidas. Os resultados quanto ao período 
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médio de postura foram submetidos a análise de variância pelo método de ANOVA, seguidos 

do teste de Student-Newman-Keuls (SNK), com nível de significância de 5% (p ≤ 0,05). Já o 

número de larvas recuperadas foi submetido a análise  pelo método generalizado linear com 

distribuição de quasi-Poisson com superdispersão. 
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6. RESULTADOS 

 

O resultado do período médio de postura das fêmeas ingurgitadas foi significantemente 

menor no grupo de fêmeas ingurgitadas expostas aos grânulos de Metarhizium spp. em relação 

ao grupo controle.  O período médio de postura das fêmeas ingurgitadas tratadas com CG 632 

foi interrompido em 5,3 dias, enquanto o período médio das fêmeas tratadas com CG 168 foi 

2,8 dias, e para o grupo tratado com CG 47 foi 0,9 dia. No grupo controle, todavia, o período 

médio de postura foi 14,2 dias (Figura 5). 

 

 

 

Figura 3 – Fêmeas de R. microplus expostas ao solo estéril contendo grânulos de M. anisopliae (CG 168) 

previamente esporulados. A esporulação dos grânulos aplicados sobre o solo foi alcançada após inbubação dos 

grânulos por 15 dias a 27 ± 1°C e umidade relativa superior a 80%. 

 

 

 

Figura 4 – Fêmea ingurgitada de R. microplus do grupo controle (A) e fêmea infectada com M. robertsii sete dias 

após exposição ao solo tratado com grânulos de agregados de hifas do isolado CG 632 (B). Nota-se a presença de 

A B 
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hifas brancas, provenientes do desenvolvimento fúngico sobre a fêmea ingurgitada (B).Figura 5 – Período médio 

(dias) de postura de fêmeas de R. microplus expostas a grânulos de Metarhizium spp. previamente esporulados por 

15 dias. As fêmeas foram expostas ao tratamento no mesmo dia da coleta. No grupo controle as fêmeas foram 

expostas ao solo estéril sem a presença de grânulos. (P<0,0001; F = 22,5078). As médias seguidas pela mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade. (*) Significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (p < 0.05); (**) Significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0.01).   

 

Os resultados dos tratamentos com os isolados fungicos são apresentados na Figura 3. 

Todos os isolados de fungos entomopatogênicos testados causaram infecção em fêmeas 

ingurgitadas de R. microplus (Figuras 4 e 5). Um número significantemente menor de larvas foi 

recuperado nos grupos de fêmeas ingurgitadas expostos ao solo tratado previamente com 

grânulos de Metarhizium spp, em relação ao grupo controle, que não foi tratado com os 

grânulos. O número mediano de larvas recuperadas foi 385 larvas foram recuperadas nos grupos 

tratados com CG 168 e 87 nos grupos tratados com CG 47, enquanto nos grupos tratados com 

grânulos formulados com o isolado CG 632 foi de 604 larvas recuperadas, sendo que no grupo 

controle foi observada eclosão média de 2.896 larvas. Neste sentido, o isolado CG 47, reduziu 

o número de larvas eclodidas, o que evidencia a eficácia do formulado em controlar R. 

microplus,  reduzindo seu potencial reprodutivo (ver Figura 3). 

 

Figura 6 – Número de larvas recuperadas após exposição de fêmeas ingurgitadas de R. micropulus por 15 dias ao 

solo estéril contendo grânulos esporulados de M. anisopliae  (CG 168, CG 47) ou M.  robertsii (CG 632). No 
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grupo controle as fêmeas foram expostas ao solo estéril sem a presença de grânulos. Número de larvas recuperadas 

de fêmeas ingurgitadas, seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si.  

 

Não foi evidenciada diferença significativa entre o peso médio das fêmeas ingurgitadas 

entre os grupos tratados e grupo controle (Tabela 2). Isso comprova que a distribuição das 

fêmeas de R. microplus quanto ao peso inicial em intervalos de classe permitiu a formação de 

grupos homogêneos, o que confere confiabilidade aos resultados obtidos no presente estudo. 

 

Tabela 2 – Peso médio inicial de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus expostas ou 

não (controle) ao tratamento com grânulos de agregados de hifas de M. anisopliae (CG 47 ou 

CG168) ou M. robertsii (CG 632). 
 PESO DAS FÊMEAS 

Grupo Peso 

médio(g)* 

Variância Desvio 

Padrão 

Valor P F F crítico 

Controle 0,2058a 0,000235 0,015329565 

0,76 0,3975 Ns 0,071 
CG 47 0,187a 0,0001134 0,010648944 

CG 168 0,188a 0,0002312 0,015205993 

CG 632 0,1935a 0,0001709 0,01307436 

 (*) Peso médio de fêmeas ingurgitadas, seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 

7. DISCUSSÃO 

 

O ectoparasitismo representa um grande problema na pecuária brasileira, 

principalmente quanto a infestação de rebanhos bovinos pelo carrapato R. micropulus, o que 

causa sérias perdas na produção (PEREIRA; LABRUNA, 2009). O controle deste parasito é 

feito basicamente por meio de carrapaticidas químicos, como os organofosforados, piretroides 

e lactonas macrocíclicas. O uso indiscriminado e excessivo dessas substâncias, no entanto, pode 

acarretar em seleção de população de carrapatos resistentes, dificultando o controle de várias 

espécies (CHANDLER et al., 2000). Dessa forma, é necessária a descoberta de novas moléculas 

que garentem a estabilidade, viabilidade e eficácia do produto, e que mesmo após a aplicação 

se matenha estável e possa ser associado a outros métodos de controle.  

 Os resultados do presente estudo evidenciam a eficácia de agregados de hifas dos 

fungos M. anisopliaee e M. robertsii formulados em grânulos e testados em laboratório para 

controle de R. microplus. A atividade patogênica dos conídios produzidos sobre os grânulos foi 

evidenciada pela interrupção do período de postura de fêmeas ingurgitadas infectadas e pela 

redução do número de larvas eclodidas nos grupos de fêmeas tratadas. A patogenicidade de 

conídios de M. anisopliae s.l. e de outros fungos entomopatogênicos é bem reportada na 

literatura (MELO et al., 2006; OJEDA-CHI et al., 2010; VIEIRA, 2013), porém são utilizadas 
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suspensões conidiais a base de água ou óleo em diferentes concentrações. Dessa forma, a 

infecção de fêmeas ingurgitadas de R. microplus por conídios de fungos entomopatogênicos 

produzidos a partir de grânulos formulados com agregados de hifas foi comprovado no presente 

estudo. De fato, o controle de carrapatos por fungos entomopatogênicos não está relacionada 

apenas à morte do parasito, mas também a redução da população, por redução da capacidade 

reprodutiva dos mesmos. Sendo assim, a alteração nos parâmetros reprodutivos das fêmeas 

ingurgitadas pode ser considerada um dos pontos-chave para o controle de carrapatos, já que a 

redução do número total de ovos, bem como da viabilidade dos mesmos, comprometerá as 

gerações subsequentes e reduzirá a população de carrapatos no ambiente (PERINOTTO et al. 

2012). 

Todos os isolados dos fungos investigados no presente estudo apresentaram virulência 

suficiente para interromper a postura de fêmeas ingurgitadas e reduzir significamente o número 

de larvas proveniente das fêmeas infectadas em relação ao número de larvas apurado no grupo 

controle. A invasão de Metarhizium spp. no hospedeiro é bastante conhecida e ocorre por 

germinação e penetração do conídio na cutícula do carrapato via atividade mecânica e secreção 

de enzimas tais como proteases, quitinases e lipases que auxiliam o processo de penetração 

(KRIEGER et al., 2003); após a penetração o fungo desenvolve-se dando continuidade ao 

processo de infecção (SILVA, 2009).  

A interrupção da postura das fêmeas ingurgitadas infectadas com M. anisopliae ou M. 

robertsii foi significativa e algumas delas não chegaram a realizar postura, consequentemente, 

contribuindo para a redução do número de larvas. Em consonância, o estudo de Bittencourt 

(1996) encontrou baixo período médio de postura de fêmeas de R. microplus infectadas com 

M. anisopliae, entre 2,1 e 2,3 dias. Também outros autores detectaram esse efeito em fêmeas 

de R. microplus infectadas por M. anispliae s.l. (MARCIANO et al. 2013), ou em fêmeas de D. 

nitens infectadas por B. bassiana (MONTEIRO, 2000). Outra questão para a possível redução 

do número de larvas foi o fato da postura de cada fêmea ter sido mantida no substrato tratado 

com grânulos de Metarhizium até o 15º dia após introdução da fêmea no ambiente tratado. Neste 

sentido, pode-se inferir que houve exposição também da postura aos conídios de Metarhizium 

spp. e possivelmente infecção de ovos proveniente desta exposição. Essa condição simula uma 

condição natural de exposição, pois no ambiente os ovos estariam também sujeitos a exposição 

aos conídios produzidos pelos grânulos de Metarhizium. 

Pelo menos dois métodos de aplicação de fungos são propostos para o controle 

microbiano do carrapato dos bovinos: tratar diretamente o animal parasitado ou o ambiente 
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infestado. Os conídios de fungos entomopatogênicos aplicados no hospedeiro podem viabilizar 

o controle de carrapatos, principalmente se os conídios são aplicados quando os animais estão 

em locais protegidos de condições ambientais adversas aos fungos.  Souza et al. (2009) testaram 

conídios de B. bassiana formulados em gel de celulose polimerizada aplicada no pavilhão 

auricular de cavalos naturalmente infestados por D. nitens e o resultado foi o controle superior 

a 50%, do 4º ao 25º dia após o tratamento. Além disso, em outro estudo o número de D. nitens 

sobre as orelhas dos bovinos infestados artificialmente também foi reduzido pelo tratamento 

com uma simples solução aquosa de conídios de B. Bassiana (MONTEIRO et al., 2003). Apesar 

de haver um potencial considerável para o desenvolvimento de produtos à base de fungos com 

aplicação tópica para o gado, os fatores do microambiente da pele do gado podem afetar 

negativamente a patogenicidade de fungos entomopatogênicos aplicados topicamente. Porém 

podem ser desenvolvidas, formulações que suportem condições adversas de temperatura na pele 

do hospedeiro (POLAR et al., 2008). Por outro lado, o tratamento do ambiente pode ter um 

papel importante devido às fases de vida livre do parasito (larva, ovo), intercalando com o uso 

de acaricida. A aplicação dos fungos no pasto é uma importante etapa para o controle de 

espécies de carrapatos com ciclos de vida livre, devido aos mesmos permanecerem parte do 

período de sua vida fora do hospedeiro. No caso do presente estudo, a proposta é tratar o 

ambiente a fim de infectar as fêmeas ingurgitadas enquanto ovipõem.  

Formulação de fungos para controle de carrapatos também tem sido objetivo de alguns 

estudos. Angelo et al. (2010) demonstraram o efeito de uma formulação oleosa de L. lecanii 

contra ovos, larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus; L. lecanii formulado em óleo foi 

mais virulento, em comparação com o fungo suspenso em solução aquosa. Os óleos visam 

promover maior adesão dos conídios à superfície dos artrópodes e propiciar uma maior proteção 

à radiação ultravioleta (Marciano et al. 2013). Além disso, Kaaya et al. (2011) comprovaram 

que a formulação oleosa de isolados de M. anisopliae promoveram mortalidade em mais de 

80% das larvas. Em contrapartida o estudo de Alonso-Diaz et al. (2007), utilizando formulação 

aquosa do mesmo fungo com Tween-80 no controle de R. micropulus mostrou redução de 45% 

da população de carrapatos após segunda aplicação do produto no pasto. Importante notar que 

para que a formulação seja eficaz devem ser considerados, entre outros fatores, também a forma 

de aplicação e a viabilidade dos custos-beneficios dos bioprodutos.  

Castro et al. (1999) cultivaram dois ensaios com suspensões do fungo de M. anisopliae 

(concentração entre 1010 e 105) em canteiros de pastagem de bovinos com presença de larvas 

de R. microplus. Os autores verificaram que as larvas recuperadas após o tratamento com a 
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suspensão do fungo, não diferiu significamente da testemunha, e concluíram que apenas uma 

única pulverização no ambiente é insuficiente para controlar a infestação do parasita. Essa 

forma de aplicação pode não ser a mais adequada, uma vez que sofre grande influência de 

fatores abióticos externos, reduzindo a eficácia do fungo. Samish, Ginsberg e Glazer (2004) 

apontaram desvantagens no uso dos fungos, como por exemplo, a forma de aplicação desse 

fungo, a necessidade de alta umidade, interferência negativa de fatores ambientais (radiação 

ultravioleta, temperatura). O presente estudo, no entanto, por ter a proposta de aplicação do 

produto junto ao solo, acredita-se que o microclima pode favorecer a eficácia do mesmo, pois 

a fêmea ao procurar local mais apropriado para fazer postura, ou seja, um local com temperatura 

amena, com elevada umidade relativa e sem exposição solar, depara-se com um ambiente 

tratado com os grânulos, expondo-as à infecção. Formulações adequadas para emprego do 

fungo em pastagens em larga escala, poderiam promover, consequentemente, a redução da 

utilização de acaricidas químicos e de gastos excessivos com o controle do parasito.  

Diante do exposto, pode-se verificar que os fungos foram eficazes no controle do 

carrapato bovino, interrompendo o período de postura das fêmeas ingurgitadas e o número de 

larvas eclodidas. A formulação fúngica granular apresentou potencial relevante, e deve ser 

considerada em futuros estudos para emprego no controle de R. microplus, diminuindo assim 

os prejuízos causados por seu parasitismo e os danos causados ao ambiente pelo uso 

indicriminado de acaricidas químicos. 
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8. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo conclui que: 

 

1- Os isolados CG47 e CG 168 do fungo M. anisopliae e CG 632 de M. robertsii 

contribuíram para o controle da fase não parasitária do carrapato bovino, R. 

microplus, em condições laboratoriais controladas; 

 

2- A formulação granular de CG47 e CG 168 de M. anisopliae e a formulação 

granular de CG 632 de M. robertsii foram eficazes no controle de R. microplus por 

interromper o período de postura das fêmeas ingurgitadas e reduzir o número de 

larvas eclodidas. 
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