
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 
  E SAÚDE PÚBLICA 

 
 
 
 
 

JULIANO JUSCELINO SILVA 

 

 
 

 
 

 

Atividade dos fungos entomopatogênicos        

Tolypocladium cylindrosporum, Lecanicillium psalliotae e 

Conidiobolus macrosporus isolados de mosquitos no 

Centro-Oeste do Brasil em Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 
2017



 

 i 

 



 

 ii 

 
JULIANO JUSCELINO SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade dos fungos entomopatogênicos        
Tolypocladium cylindrosporum, Lecanicillium psalliotae e 

Conidiobolus macrosporus isolados de mosquitos no 
Centro-Oeste do Brasil em Aedes aegypti 

 
 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Medicina Tropical e Saúde Pública da 
Universidade Federal de Goiás para 
obtenção do Título de Mestre em 
Medicina Tropical e Saúde Pública. 

 
Orientador: Wolf Christian Luz 
Coorientador:  Cristian Montalva 

 
 

 
 
 
 
 

Goiânia 
2017 



 

 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 iv 

I  



 

 v 

  AGRADECIMENTOS 

 
Ao Prof. Dr. Christian Luz, Professor do Departamento de Microbiologia, 

Imunologia, Parasitologia e Patologia (DMIPP), Setor de Parasitologia do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da Universidade Federal de Goiás (UFG) 

pela supervisão e orientação. 

Ao Prof. Dr. Cristian A. Montalva Retamal pelo apoio inestimável, pelo amizade 

e pela coorientação neste trabalho. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. 

Ao CNPQ pelo auxílio financeiro concedido. 

A todos os membros da equipe do Laboratório de Patologia de Invertebrados - 

IPTSP/UFG, em especial ao Prof. Dr. Éverton K. K. Fernandes, Alaine Catão, Juscelino 

Rodrigues Filho, Luciana Silva Lobo, Manuel Rueda Páramo, Nathália Almeida pelo 

apoio e companheirismo. 

À minha mãe, Maria Paula, pelo exemplo, força, amor, incentivo e apoio 

incondicional. 

Meus sinceros agradecimentos àqueles que, de alguma forma, doaram seu tempo 

e um pouco de si para auxiliar na conclusão deste trabalho. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 vi 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................................v 
SUMÁRIO ........................................................................................................................ vi 

TABELAS E FIGURAS .................................................................................................. vii 
SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS .................................................................. xii 
RESUMO........................................................................................................................ xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................... xiv 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

1.1. Aspectos biológicos e morfológicos de Aedes aegypti ...................................... 3 
1.2 Arboviroses transmitidas por Aedes aegypti ...................................................... 6 

1.2.1. Dengue ........................................................................................................ 7 

1.2.2. Chikungunya ............................................................................................... 8 
1.2.3. Zika ............................................................................................................. 8 

1.2.4. Perspectivas epidemiológicas ..................................................................... 9 
1.3. Controle biológico ................................................................................................. 9 
1.4. Fungos entomopatogênicos ................................................................................. 10 

2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 15 
3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 16 

3.1. Objetivo geral: ..................................................................................................... 16 
3.2. Objetivos específicos: .......................................................................................... 16 

4. MÉTODOS ............................................................................................................. 17 

4.1. Origem dos fungos ........................................................................................... 17 
4.2. Cultivo e preparo dos fungos ........................................................................... 17 

4.3. Origem e manutenção da colônia de Aedes aegypt i......................................... 18 
4.4. Preparo e tratamento de ovos, larvas e adultos ................................................ 18 

4.4.1. Bioensaios com ovos ................................................................................ 19 

4.4.2. Bioensaios com larvas .............................................................................. 20 
4.4.3. Bionsaios com adultos .............................................................................. 20 

4.4.3.1 Tolypocladium cylindrosporum ......................................................... 20 
4.4.3.2 Lecanicillium psalliotae  e Conidiobolus macrosporus .................... 21 

4.5. Análises estatísticas.......................................................................................... 22 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 23 
5.1. Atividade ovicida ............................................................................................. 23 

5.1.1. Tolypocladium cylindrosporum ................................................................ 23 
5.1.2. Lecaniciliium psalliotae............................................................................ 25 
5.1.3. Conidiobolus macrosporus ....................................................................... 27 

5.2. Atividade larvicida ........................................................................................... 28 
5.2.1. Tolypocladium cylindrosporum ................................................................ 28 

5.2.2. Lecaniciliium psalliotae............................................................................ 32 
5.2.3. Conidiobolus macrosporus ....................................................................... 32 

5.3. Atividade adulticida ......................................................................................... 34 

5.3.1. Tolypocladium cylindrosporum ................................................................ 34 
5.3.2. Lecaniciliium psalliotae............................................................................ 37 

5.3.3. Conidiobolus macrosporus ....................................................................... 39 
6. DISCUSSÃO .......................................................................................................... 41 

6.1. Atividade ovicida ............................................................................................. 41 

6.2. Atividade larvicida ........................................................................................... 42 
6.2.1. Tolypocladium cylindrosporum ................................................................ 42 



 

 vii 

6.2.2. Lecanicillium psalliotae............................................................................ 43 
6.2.3. Conidiobolus macrosporus ....................................................................... 43 

6.3. Atividade adulticida ......................................................................................... 44 
6.3.1. Tolypocladium cylindrosporum ................................................................ 44 

6.3.2. Lecanicillium psalliotae............................................................................ 45 
6.3.3. Conidiobolus macrosporus ....................................................................... 45 

7. CONCLUSÕES ...................................................................................................... 46 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 47 
REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 48 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TABELAS E FIGURAS 

Tabelas                                  Título                   Página 



 

 viii 

Tabela 1 Relação dos isolados fúngicos, códigos de classificação, locais de 

coleta, tipos de hospedeiro e métodos de coleta. 

17 

Tabela 2 Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas 
de Aedes aegypti após tratamento de ovos com conídios de 

Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em 
cinco concentrações (3,3 × 103 conídios/cm2 a 3,3 × 105 

conídios/cm2) e controles, incubados a 25 ± 1 °C em câmara úmida 
por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 dias posterior à submersão 
dos ovos em água. 

24 

Tabela 3 Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas 
de Aedes aegypti após tratamentos de ovos com conídios de 

Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492), 
ajustados em cinco concentrações (3,3 × 103 conídios/cm2 a 3,3 × 
105 conídios/cm2) e controles, incubados a 25 ± 1 °C em câmara 

úmida por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 dias posterior à 
submersão dos ovos em água. 

26 

Tabela 4 Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas 
de Aedes aegypti após tratamento de ovos com conídios de 
Conidiobolus macrosporus IP 396, ajustados em 2,5 × 104 

conídios/cm2 e controle, incubados a 25 ± 1 °C em câmara úmida por 
até 25 dias com 12 h de fotofase, e após 5, 15 e 25 dias de submersão 

dos ovos em água.  

28 

Tabela 5 Tempo letal (dias) para matar 50% e 90% de larvas de terceiro 
estádio (TL50 e TL90) de Aedes aegypti após tratamento com conídios 

de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em 
cinco concentrações (3,3 × 105 conídios/ml a 3,3 × 107 conídios/ml) e 
controles, incubadas a 25 ± 1 ºC por 10 dias com 12 h de fotofase, e 

seus respectivos intervalos de confiança (IC). Valores na mesma 
coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente 

diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

30 

Tabela 6 Concentração letal (conídios/ml) para matar 50% e 90% de larvas de 
terceiro estádio (CL50 e CL90) de Aedes aegypti após tratamento com 

conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) 
ajustados em cinco concentrações (3,3 × 105 conídios/ml a 3,3 × 107 

conídios/ml) e controles, incubadas a 25 ± 1 ºC por 10 dias com 12 h 
de fotofase, e seus respectivos intervalos de confiança (IC). Valores 
na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram 

significativamente diferentes entre si baseados nos intervalos de 
confiança. 

31 

Tabela 7 Tempo letal (dias) (TL50 e TL90) para matar 50% e 90% de adultos 
de Aedes aegypti, após exposição a conídios de Tolypocladium 
cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em cinco 

concentrações (3,3 × 104 conídios/cm2 a 3,3 × 106 conídios/cm2), 
incubados a 25 ± 1 ºC por 15 dias com 12 h de fotofase, e seus 

35 



 

 ix 

respectivos intervalos de confiança (IC). Valores na mesma coluna 
seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente 

diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

Tabela 8 Concentração letal (conídios/cm2) para matar 50% e 90% de adultos 

(CL50 e CL90) de Aedes aegypti, após exposição a conídios de 
Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em 
cinco concentrações (3,3 × 104 conídios/cm2 a 3,3 × 106 

conídios/cm2), incubados a 25 ± 1 ºC por 10 dias com 12 h de 
fotofase, e seus respectivos intervalos de confiança (IC). Valores na 

mesma coluna seguidos por letras diferentes (a - b) foram 
significativamente diferentes entre si baseados nos intervalos de 
confiança. 

36 

Tabela 9 Tempo letal (dias) para matar 50% e 90% dos adultos (TL50 e TL90) 
de Aedes aegypti expostos diretamente à cultura esporulada de 

Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492), 
incubados a 25 ± 1 ºC em câmara úmida com 12 h de fotofase por 15 
dias, e seus respectivos intervalos de confiança (IC). Valores na 

mesma coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram 
significativamente diferentes entre si baseados nos intervalos de 

confiança. 

38 

 

Figura Título Página 

Figura 1 Ovo de Aedes aegypti 3 

Figura 2 Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti com estruturas em 

destaque. 

4 

Figura 3 Pupa de Aedes aegypti com estruturas em destaque. 5 

Figura 4 Macho e fêmea de Aedes aegypti. 6 

Figura 5 Lecanicillium psalliotae com estruturas em destaque: fiálide e 

conídio. 

12 

Figura 6 Conídios maduros em formato cilíndrico de Tolypocladium 
cylindrosporum. 

13 

Figura 7 Conidiobolus macrosporus e suas estruturas morfológicas de 
resistência e dispersão: conídios primários e secundários. 

13 

Figura 8 Ovos de Aedes aegypti com micélio (M) de Tolypocladium 
cylindrosporum após tratamento de ovos com conídios e incubação a 
25 ± 5 °C em câmara úmida com 12 h de fotofase.  

23 

Figura 9 Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em função 25 



 

 x 

do tempo, de larvas de Aedes aegypti após tratamentos de ovos com 
conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) 

ajustados em cinco concentrações ( 3,3 × 103 conídios/cm2; 104 

conídios/cm2; 3,3 × 104 conídios/cm2; 105 conídios/cm2 ou 

3,3 × 105 conídios/cm2) e controle ( controle), incubados a 25 ± 
1 °C em câmara úmida por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 dias 

posterior à submersão dos ovos em água. 

Figura 10 Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em função 
do tempo, de larvas de Aedes aegypti após tratamentos de ovos com 

conídios de Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 
492) ajustados em cinco concentrações ( 3,3 × 103 conídios/cm2; 

104 conídios/cm2; 3,3 × 104 conídios/cm2; 105 conídios/cm2 
ou 3,3 × 105 conídios/cm2) e controles ( controle), incubados a 

25 ± 1 °C em câmara úmida por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 
dias posterior à submersão dos ovos em água. 

27 

Figura 11 Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti com micélio de 

Tolypocladium cylindrosporum em superfície após tratamento e 5 
dias de incubação a 25 ± 1 °C com UR> 98% e fotofase de 12 h em 

meio ágar água. 

29 

Figura 12 Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de 
larvas de Aedes aegypti, em função do tempo, após tratamento com 

conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 - a ou IP 425 - b) 
ajustados em cinco concentrações (3,3 × 105 conídios/mL a 3,3 × 107 

conídios/mL) e controle, incubação a 25 ± 1 °C por 10 dias com 12 h 
de fotofase. 

30 

Figura 13 Mortalidade relativa acumulada (%) de larvas de terceiro estádio de 

Aedes aegypti, após tratamento com conídios de Conidiobolus 
macrosporus IP 396 ajustados nas concentrações (103 conídios/mL a 

105 conídios/mL) e incubadas a 25 ± 1 °C por 15 dias com 12 h de 
fotofase. 

33 

Figura 14 Adulto de Aedes aegypti com micélio de Tolypocladium 

cylindrosporum (a). Adulto com micélio e conidiogênese (b), em 
superfície após tratamento e incubação a 25 ± 1 °C com UR> 98% e 

fotofase de 12 h em meio ágar água. 

34 

Figura 15 Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em 
função do tempo, de adultos de Aedes aegypti após tratamento com 

conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) 
ajustados nas concentrações ( 3,3 × 104 conídios/cm2; 105 

conídios/cm2; 3,3 × 105 conídios/cm2; 106 conídios/cm2 ou 
3,3 × 106 conídios/cm2) e controles ( ), incubação a 25 ± 1 °C 

com 12 h de fotofase por 15 dias. 

35 

Figura 16 Adultos de Aedes aegypti com micélio de Lecanicillium psalliotae 
em superfície após tratamento e incubação a 25 ± 1 °C com UR> 

37 



 

 xi 

 

98% e fotofase de 12 h em meio ágar água.  

Figura 17 Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de 

adultos de Aedes aegypti após exposição direta à cultura esporulada 
de Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492), 

incubação a 25 ± 1 °C com UR >98% e fotofase de 12 h por 15 dias 
(  tratamento; controle). 

38 

Figura 18 Adulto de Aedes aegypti com micélio de Conidiobolus macrosporus 

(a). Fragmento de asa com conídios em superfície (b), após 
incubação a 25 ± 1 °C com UR> 98% e fotofase de 12 h em meio 

ágar água. 

39 

Figura 19 Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de 
adultos de Aedes aegypti após exposição direta à cultura esporulada 

de Conidiobolus macrosporus IP 396, incubação a 25 ± 1 °C por 10 
dias, UR > 98% e fotofase de 12 h ( tratamento; controle). 

40 

 

 



 

 xii 

SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS 

mm - Milímetro 

L3 - Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti 

L4 - Larva de quarto estádio de Aedes aegypti 

ºC - Graus Celsius 

AA – Ágar água 

DEN-1 - Sorotipo 1 do vírus da Dengue 

DEN-2 - Sorotipo 2 do vírus da Dengue 

DEN-3 - Sorotipo 3 do vírus da Dengue 

DEN-4 - Sorotipo 4 do vírus da Dengue 

DC - Dengue Clássico 

FUNASA - Fundação Nacional da Saúde 

OPAS - Organização Pan-americana da Saúde 

OMS - Organização Mundial da Saúde 

IPTSP - Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

UFG - Universidade Federal de Goiás 

BDA - Batata, Dextrose e Agar 

UR - Umidade Relativa 

g - Grama 

mL - Mililitro 

cm2 - Centímetro quadrado 

μL - Microlitro 

SDAY - Sabouraud, Dextrose, Agar and Yeast 

UV-C - Radiação ultravioleta C de onda curta 

cm - Centímetro 

ANOVA - Análise de Variância 

I.C. Intervalo de Confiança 



 

 xiii 

  RESUMO 

Microrganismos são agentes de controle biológico, dentre eles, destacam-se os fungos 

entomopatogênicos. Tolypocladium cylindrosporum IP 419 e IP 425, Lecanicillium 

psalliotae IP 456, IP 491 e IP 492 foram isolados de larvas sentinela. Conidiobolus 

macrosporus IP396 e L. psalliotae IP 455 isolados de culicíneos adultos. Entre 5 e 15 

dias, dependendo do fungo, conídios foram raspados de placas com cultura esporulada e 

ajustados em suspensões. Em ovos (30 ovos/repetição), foram aplicados 50 µL de 

suspensão dos isolados IP 419, IP 425, IP 455, IP 456, IP 491 e IP 492 em cinco 

concentrações (3,3 × 103 a 3,3 × 105 conídios/cm2). Para IP 396, aplicou-se 2,5 × 104 

conídios/cm2. Em testes com larvas (10-L3/repetição), cinco concentrações foram 

aplicadas (3,3 × 105 a 3,3 × 107 conídios/mL) para IP 419, IP 425, IP 455, IP 456, IP 

491 e IP 492 e (103 a 105 conídios/mL) para IP396. Os controles foram tratados com 

água destilada. Adultos foram expostos a cinco concentrações (3,3 × 104 a 3,3 × 106 

conídios/cm2) de conídios de IP 419 e IP 425. Para IP 396 e IP 455, IP 456, IP 491 e IP 

492, adultos foram expostos à cultura esporulada. Adultos controle não foram expostos 

aos fungos. Foram testados 10 adultos, em 4 repetições. Não houve atividade 

significante dos isolados testados contra ovos. A mortalidade de larvas tratadas com T. 

cylindrosporum, foi ≤ 90% na menor concentração (3,3 × 105 conídios/mL) e 100% na 

maior concentração (3,3 × 107 conídios/mL). A CL50 e CL90 foi de 3,5 × 104 

conídios/mL e 6,8 × 106 conídios/mL para IP 419 e de 5,9 × 105 e 1,3 × 107 

conídios/mL para IP 425. O TL50 e TL90 para IP 419, na maior concentração (3 × 107 

conídios/mL) foi ≤ 7 horas. As concentrações aplicadas tiveram efeito significativo (P < 

0,001). Em larvas tratadas com IP 396, a mortalidade de L3 aumentou com a 

concentração de conídios, na maior concentração (105 conídios/mL), foi ≤ 57% em 48 h. 

Não houve crescimento do fungo sobre L3 expostas em AA para IP 396, para T. 

cylindrosporum o desenvolvimento fúngico foi ≤ 70%. A mortalidade de larvas nos 

controles foi ≤ 15%. L. psalliotae não teve atividade larvicida. A mortalidade de adultos 

tratados com T. cylindrosporum foi ≤ 75%. Houve desenvolvimento fúngico sobre 

cadáveres ≤ 65%, as concentrações aplicadas tiveram efeito significativo (P < 0,001). A 

mortalidade acumulada de adultos tratados com IP 396 chegou a 100% após 5 dias, e ≥ 

80% em dez dias para L. psalliotae. Os resultados mostram que T. cylindrosporum e C. 

macrosporus têm potencial para controle integrado de larvas e adultos de A. aegypti. 

Palavras-chave: fungos entomopatogênico, atividade, controle biológico, mosquito 
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ABSTRACT 

Microorganisms are agents of biological control, among them, the entomopathogenic 

fungi stand out. Tolypocladium cylindrosporum IP 419 and IP 425, Lecanicillium 

psalliotae IP 456, IP 491 and IP 492 were isolated from sentinel larvae. Conidiobolus 

macrosporus IP 396 and L. psalliotae IP 455 isolated from adult culicíneos. At 5 and 15 

days, depending on the fungus, conidia were scraped from sporulated culture plates and 

adjusted in suspensions. In 30 eggs/ replicate, 50 μL of suspension of the isolates IP 

419, IP 425, IP 455, IP 456, IP 491 and IP 492 were applied in five concentrations (3.3 

× 103 to 3.3 × 105 conidia/cm2). For IP 396, 2.5 × 104 conidia/cm2 was applied. In 

experiments with larvae (10 L3/repeat), five concentrations were applied (3.3 × 105 to 

3.3 × 107 conidia/mL) for IP 419, IP 425, IP 455, IP 456, IP 491 and IP 492, and (103 to 

105 conidia/mL) for IP 396. The controls were treated with distilled water. Adults were 

exposed to five concentrations (3.3 × 104 to 3.3 × 106 conidia/cm2) of conidia of IP 419 

and IP 425. For IP 396 and IP 455, IP 456, IP 491 and IP 492, adults were exposed to 

the sporulated culture. Adult controls were not exposed to fungi. Ten adults were 

exposed in 4 replicates. There was no significant activity of the isolates tested against 

eggs. Mortality of larvae treated with T. cylindrosporum was ≤ 90% at the lowest 

concentration (3.3 × 105 conidia/mL) and 100% at the highest concentration (3.3 × 107 

conidia/mL). The LC50 and LC90 were 3.5 × 104 conidia/ml and 6.8 × 106 conidia/mL 

for IP 419 and 5.9 × 105 and 1.3 × 107 conidia/mL for IP 425. The TL50 and TL90 for IP 

419 at the highest concentration (3 × 107 conidia/mL) was ≤ 7 hours. The concentrations 

applied had a significant effect (P <0.001). In larvae treated with IP 396, mortality of L3 

increased with conidia concentration, in the highest concentration (105 conidia /mL), 

was ≤ 57% in 48 h. There was no growth of the fungus on L3 exposed in agar medium 

for IP 396, for T. cylindrosporum the fungal development was ≤ 70%. Mortality of 

larvae in controls was ≤ 15%. L. psalliotae had no larvicidal activity. Mortality of adults 

treated with T. cylindrosporum was ≤ 75%. There was fungal development on corpses ≤ 

65%, the concentrations applied had a significant effect (P <0.001). The cumulative 

mortality of IP 396 treated adults reached 100% after 5 days, and ≥ 80% over 10 days 

for L. psalliotae. The results show that T. cylindrosporum and C. macrosporus have 

potential for integrated control of larvae and adults of A. aegypti. 

Key-words: Enthomopathogenic fungi, activity, biologic control, mosquito.  
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O controle de mosquitos transmissores de doenças, destacando-se o Aedes aegypti, 

por suas características sinantrópicas e antropofílicas, é a maior preocupação das 

autoridades sanitárias no Brasil. Medidas de controle foram desenvolvidas ao longo dos 

anos, baseadas principalmente no controle químico destes insetos, através de inseticidas. 

Com o passar do tempo, esta tática apresentou problemas relacionados ao aumento da 

resistência das populações de A. aegypti, além da contaminação de solos, animais e 

seres humanos. O controle biológico com microrganismos como bactérias, vírus e 

fungos, se mostra uma alternativa interessante por ser sustentável, não afetar homens e 

animais ou poluir o ambiente.  

 Dentre estes microganismos, destacam-se os fungos entomopatogênicos, ou seja, 

fungos que causam infecção e morte de insetos (ALVES, 1998). Os fungos 

entomopatogênicos ocupam 10% do mercado mundial de bioinseticidas. Na América 

Latina, são os agentes de controle microbiano mais utilizados, sendo que Beauveria 

bassiana e Metarhizium anisopliae representam mais de 60% deste mercado (33% e 

32% respectivamente) (FARIA; WRAIGHT, 2007). 

Em pesquisa realizada durante os anos de 2014/2015, através de projeto do CsF, 

diversos isolados de fungos entomopatogênicos presentes naturalmente em ambiente de 

mata, água e alta umidade, na Fazenda Santa Branca, no município de Terezópolis/GO 

foram obtidos. Espécies até então nunca relatadas no Brasil, foram isoladas de larvas 

sentinela de A. aegypti ou adultos de culicínios capturados em armadilhas, esta 

informação é determinante nesta pesquisa, uma vez que foi a primeira vez que estes 

fungos foram isolados de mosquitos. Dentre as espécies destacam-se Conidiobolus 

macrosporus, fungo da ordem Enthomophtorales e Lecanicillium psalliotae, da ordem 

Hypocreales. Ainda destaca-se Tolypocladium cylindrosporum, com dois novos 

isolados conhecidos. Os principais isolados destes fungos foram avaliados quanto à 

atividade em A. aegypti nesta pesquisa, visando apontar os mais virulentos com 

potencial para agentes de controle biológico. 

Conídios de M. anisopliae, B. bassiana, Lecanicillium spp., entre outros fungos, 

foram mais virulentos e eficientes no controle de ovos, larvas e adultos de mosquitos 

vetores, como: Culex spp. (SCHOLTE et al., 2003; 2005), Anopheles spp. (SCHOLTE 

et al., 2004; HOWARD et al. 2011) e Aedes spp. (SCHOLTE et al., 2007; VIEIRA et 

al., 2012). A susceptibilidade de ovos, larvas e adultos de A. aegypti a agentes fúngicos 
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foi demonstrada em estudos anteriores (ALVES et al., 2002; LUZ et al, 2007; LELES et 

al., 2010; PAULA et al., 2011; SANTOS et al., 2012; SOUSA et al., 2013). 

A. aegypti é o principal vetor urbano dos arbovírus da dengue, chikungunya e 

zika, causando morbidades em milhões de pessoas, principalmente em países 

subdesenvolvidos. No Brasil, em 2016, foram registrados 1.227.920 casos de dengue. 

Na análise da taxa de incidência, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa do país: 

854,2 casos/100 mil habitantes. A febre chikungunya, teve 83.678 casos prováveis 

notificados no país em 2016, com taxa de incidência de 40,9 casos/100 mil habitantes. 

A febre pelo vírus zika teve 138.108 casos notificados, e taxa de incidência de 67,6 

casos/100 mil habitantes, na região Centro-Oeste do Brasil (MS, 2016). 

A introdução de novos arbovírus, e a comprovação da associação das infecções 

com o surgimento de outras morbidades, tornam urgentes ações de saúde pública e 

controle do mosquito. Casos de microcefalia, Síndrome de Guillain-Barré, doenças 

reumáticas, entre outras, são frequentemente associados à infecção com os vírus 

transmitidos por Aedes aegypti. O desenvolvimento de técnicas para reduzir 

eficazmente a população de mosquitos é a principal forma de controle, tendo em vista 

que A. aegypti é o único elo vulnerável na cadeia de transmissão (TAUIL, 2007).  

Atualmente o controle de A. aegypti é realizado com inseticidas químicos e 

bioinseticidas. Agentes químicos foram os principais métodos de controle adotados 

desde o começo do século XX, para diminuição da população de A. aegypti. Com o 

tempo e aplicação intensiva, foram verificados efeitos tóxicos ao homem e animais 

domésticos, desde os anos 1970 existem além de relatos de populações resistentes, 

diminuindo a eficácia destes produtos (ALVES et al., 2002; BARRETO, 2005; 

HOWARD et al., 2011). 

Discussões sobre sustentabilidade sugerem o abandono dos agentes químicos, 

definindo o controle biológico como alternativa. Características como especificidade de 

atuação, multiplicação e dispersão, efeitos secundários e persistência, o fato de não 

serem poluentes ou tóxicos e não favorecer o desenvolvimento da resistência pelos 

mosquitos, qualificam os fungos entomopatogênicos como agentes de controle 

microbiano. O conhecimento sobre fatores de virulência de fungos entomopatogênicos, 

contribuem para selecionar os melhores isolados, com interesse para agentes de controle 

biológico. 
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1.1. Aspectos biológicos e morfológicos de Aedes aegypti 

A. aegypti é um inseto da ordem Diptera, pertencendo à família Culicidae e 

subfamília Culicinae. É holometabólico, com fase de ovo, larva (L1 a L4), pupa e 

adulto. Os ovos são elípticos em formato de “grão de arroz”. Logo após a postura, ovos 

são flexíveis e de cor clara. Células foliculares que circundam o oócito secretam 

proteínas que formam o revestimento dos ovos, chamado cório. Em seguida, os ovos 

tornam-se rígidos e negros, conferindo proteção mecânica e contra a perda excessiva de 

água pelo embrião nele contido. Esta membrana reveste o ovo e permite que aconteçam 

trocas gasosas com o meio externo. É constituída por duas camadas, a mais interna é 

chamada de endocório e a externa, de exocório (FORATTINI, 2002).  

A postura é feita de forma próxima a superfícies de locais com água parada. O 

embrião se desenvolve em 2 a 3 dias, e os ovos permanecem viáveis por longos 

períodos até entrar em contato com a água (FORATTINI, 2002) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Ovo de Aedes aegypti 

 

A fase de larva é o único período imaturo em que A. aegypti se alimenta. Esta 

fase é aquática, formada por quatro estádios (L1 a L4), no período de 4 a 7 dias, não 
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havendo privação de alimento ou mudanças no ambiente, as L4 sofrem muda para pupa 

(FORATTINI, 2002). Contudo, em baixa temperatura e escassez de alimento, o 4° 

estádio larvário pode prolongar-se por várias semanas, antes de sua transformação em 

pupa (VIEIRA et al., 2012). A estrutura da larva é composta de cabeça, tórax e abdome 

(Figura 2). O segmento posterior e anal do abdome tem quatro brônquias lobuladas para 

regulação osmótica e um sifão ou tubo de ar para a respiração na superfície da água. 

Para respirar, a larva se desloca para a superfície, onde fica em posição quase vertical. É 

sensível a movimentos bruscos na água e, sob feixe de luz, desloca-se com rapidez, 

buscando refúgio no fundo do recipiente, apresentando fotofobia (FORATTINI, 2002). 

 

 

 

 

Figura 2. Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti com 

estruturas em destaque. 
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A pupa não se alimenta e permanece no ambiente aquático, movimenta-se 

ativamente até a emergência do adulto. A pupa possui cefalotórax com trompetas 

respiratórias curtas e escuras. O abdome apresenta a cerda nº 1 do primeiro segmento 

com tufo de pelos simples ou bífidos e cerda nº 9 do oitavo segmento em forma de 

penacho com poucos pelos. A palheta natatória tem pelos curtos em sua borda. A fase 

de pupa dura de 2 a 3 dias (CONSOLI et al., 1998). 

 

 

 

 

 

O adulto se caracteriza morfologicamente pela cor escura e manchas brancas nos 

segmentos dos tarsos, e desenho em forma de lira no mesonoto. Os adultos medem de 3 

Figura 3. Pupa de Aedes aegypti com estruturas em 

destaque. 
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a 6 mm, e os indivíduos machos são menores que as fêmeas (Figura 4). A longevidade 

de uma fêmea adulta é de, aproximadamente, 45 dias, sendo que o macho vive menos 

em comparação à fêmea (CONSOLI et al., 1998). As antenas são compostas de 15 a 16 

segmentos e cobertas por pelos. Nos machos os pelos são longos, com aspecto plumoso 

e nas fêmeas são curtos, com aparência pilosa. Apresentam aparelho picador-sugador 

nas fêmeas com palpos menores que a probóscida. Os machos apresentam aparelho 

sugador com palpos maiores que a probóscida e se alimentam apenas de seiva (EIRAS, 

2005). 

 

 

1.2 Arboviroses transmitidas por Aedes aegypti 

As doenças que acometem mais pessoas no mundo transmitidas por A. aegypti 

são Dengue (DENV), chikungunya (CHIKV), febre amarela (YFV) e febre zika 

(ZIKAV), se tornando desafios para as ações de saúde pública (WEAVER; RAISEN, 

2010). Estas doenças fazem parte do grupo das doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes, composto em parte pelos arbovírus transmitidos por mosquitos. 

Figura 4. Macho e fêmea de Aedes aegypti 
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Além do cenário causado pelo vírus da dengue, endêmico em quase todo o país, 

e causando epidemias há décadas, a introdução dos vírus chikungunya e zika, no 

território brasileiro, aumentou a preocupação das autoridades (HONÓRIO et al., 2015). 

Estas doenças são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes, particularmente A. 

aegypti, uma espécie invasora e presente em todo o mundo, porém mais comum nas 

Américas. A. aegypti tem comportamento antropofílico e sinantrópico, sendo facilmente 

encontrado em locais de aglomeração humana, realizando repasto sanguíneo e repouso 

no interior de habitações (HONÓRIO et al., 2009). 

 

1.2.1. Dengue 

A dengue é a principal arbovirose a afetar o homem (OMS, 2009). A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 2,5 bilhões de pessoas 

vivem em áreas onde a dengue pode ser transmitida. O quadro se agrava em países 

tropicais e subtropicais, principalmente nos subdesenvolvidos, onde há maior 

dificuldade para o controle. A época de maior incidência é no verão, estando 

relacionada à alta temperatura e umidade no período favorecendo o desenvolvimento do 

mosquito. 

A dengue se manifesta como uma doença febril aguda de evolução benigna na 

forma clássica, e grave na forma hemorrágica. O agente etiológico da dengue é um 

arbovírus, do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos 

quatro sorotipos do vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 E DEN-4) (MS, 2002). 

Em 2016, foram registrados 1.227.920 casos prováveis de dengue no país. Nesse 

período, a região Sudeste registrou o maior número de casos prováveis (731.746 casos; 

59,6%) em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste (246.354 casos; 

20,1%), Centro-Oeste (131.908 casos; 10,7%), Sul (85.878 casos; 7,0%) e Norte 

(32.034 casos; 2,6%) (MS, 2016). A análise da taxa de incidência de casos prováveis de 

dengue (número de casos/100 mil habitantes), segundo regiões geográficas, demonstra 

que as regiões Centro-Oeste e Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência: 854,2 

casos/100 mil hab. e 853,4 casos/100 mil habitantes, respectivamente. Entre as 

Unidades da Federação, destacam-se Minas Gerais (2.117,6 casos/100 mil habitantes), 

Rio Grande do Norte (1.305,0 casos/100 mil habitantes) e Goiás (1.104,0 casos/100 mil 

habitantes) (MS, 2017). 



 

 8 

 

1.2.2. Chikungunya 

O CHIKV é um vírus do grupo dos Alfavirus, originário da África, onde circula 

em complexos ciclos silvestres envolvendo vetores do gênero Aedes e primatas, com 

três genótipos: África Ocidental, Leste/Central/Sul da África e Asiático (WEAVER; 

RAISEN, 2010). Após ser isolado em 1952, na Tanzânia, a primeira emergência 

documentada de CHIKV ocorreu com sua introdução no sudeste asiático e Índia, 

instalando-se em um ciclo esporádico de transmissão urbano que continua até hoje, 

onde A. aegypti é o principal vetor (NASCI, 2014). 

A infecção por CHIKV produz uma síndrome febril de início súbito e debilitante 

que, em virtude da intensidade dos sintomas articulares, deram origem ao nome 

chikungunya, que, no idioma africano Makonde, significa “andar curvado”. A artralgia 

parece afetar até 80% dos pacientes e persiste durante meses e até mesmo anos. O 

espectro das manifestações reumáticas e musculo-esqueléticas pós-chikungunya 

incluem persistência da dor, até artrite reumatoide, que se desenvolve em 

aproximadamente 5% dos pacientes (PIALOUX et al., 2013). 

Em 2016, foram confirmados 15.053 casos de febre chikungunya no país, 

distribuídos em 1.550 municípios. A análise da taxa de incidência de casos prováveis 

(número de casos/100 mil habitantes), demonstra que a região Nordeste apresentou a 

maior taxa de incidência: 127,8 casos/100 mil habitantes. Foram confirmados 

laboratorialmente 16 óbitos por febre de chikungunya. A média de idade dos óbitos de 

pessoas por febre chikungunya foi de 57 anos (MS, 2017). 

1.2.3. Zika 

Reconhecida quase simultaneamente, em fevereiro de 2015 na Bahia e em São 

Paulo, a transmissão autóctone de febre pelo vírus zika no país foi confirmada a partir 

de abril.  A circulação do vírus zika ocorreu rapidamente, sendo notificados casos logo 

após a confirmação, nos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Pará e 

Rio de Janeiro, mostrando uma capacidade de dispersão impressionante, somente vista 

no chikungunya nos últimos dois anos nas Américas (HONÓRIO et al., 2015). 



 

 9 

Em 2016, foram confirmados 49.821 casos de febre zika. A análise da taxa de 

incidência de casos prováveis (/100 mil habitantes), segundo regiões geográficas, 

demonstra que a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência: 140,9 

casos/100 mil habitantes (MS, 2016). A Unidade da Federação de Santa Catarina 

confirmou laboratorialmente o primeiro caso autóctone de febre pelo vírus zika; sendo 

assim, todas as Unidades da Federação do Brasil apresentam autoctonia do referido 

vírus. Em 2016, foi confirmado 1 óbito por vírus Zika no Rio de Janeiro. Em relação às 

gestantes, foram notificados 4.390 casos confirmados por critério clínico-

epidemiológico ou laboratorial (MS, 2017). 

 

1.2.4. Perspectivas epidemiológicas  

O cenário no Brasil é de possibilidade de grandes epidemias, em função de 

diversos fatores como: ampla infestação do território brasileiro pelo vetor; circulação 

simultânea DENV, CHIKV e ZKV, dificultando o diagnóstico e abordagem terapêutica; 

possibilidade de adaptação dos arbovírus a outras espécies, como animais domésticos e 

outros mamíferos; maior proporção de casos sintomáticos; maior período de; 

susceptibilidade de toda população humana, favorecendo a disseminação rápida do 

vírus; abundância de espécies de primatas, juntamente com espécies de culicídeos nunca 

expostos, e, finalmente, a extensão territorial do país, que dificulta a vigilância e o 

acesso de grande parte dos serviços de saúde aos testes laboratoriais de diagnóstico 

rápido (TSERTSARKIN; WEAVER, 2011). 

1.3. Controle biológico 

Os insetos estão presentes em todo o mundo. Com o clima propício nas cidades, 

oferta de alimento e criadouros disponíveis, a espécie A. aegypti encontrou as condições 

ideais para sua persistência no ambiente, tornando-se uma praga urbana de difícil 

controle. A capacidade de veiculação de arboviroses, faz com que as autoridades 

sanitárias permaneçam em alerta máximo. O homem, ao longo do tempo, vem buscando 

alternativas para controlar e diminuir a densidade destes insetos. (BRECHELT, 2005). 

A partir de 1950, com o aumento das pesquisas químicas e criação de produtos 

sintéticos, a principal ferramenta de controle ao combate aos insetos-praga, em diversas 
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atividades, foi o uso de inseticidas químicos, consumindo bilhões de dólares em todo o 

mundo (JUNIOR, 2003). 

A preocupação com os danos causados pelo uso incorreto e/ou indiscriminado 

destes produtos, aos homens, animais e ambiente, a resistência dos insetos e o alto 

custo, ressaltam a importância das pesquisas científicas e impõe como desafio, a busca 

de alternativas, na forma de diminuir ou eliminar a utilização de inseticidas, destacando-

se o controle biológico (DESTÉFANO, 2003).  

A expressão controle biológico designa todas as formas de controle, alternativas 

aos métodos químicos, que envolvam métodos biológicos. Parasitoides e 

entomopatógenos foram relatados em diversas pesquisas e relacionados ao controle 

biológico de populações de mosquitos (MEMMOTT et al., 2000; ISIKBER; 

COPLAND 2002; DESTÉFANO, 2003). 

Dentre as metodologias existentes de controle biológico, as mais utilizadas para 

o controle de A. aegypti são o emprego de peixes larvívoros (Gambusia affinis e 

Poecilia spp.) e inseticida biológico (Bacillus thuringiensis var. israelensis sorotipo H-

14, Bti e Bacillus sphaericus). Descoberto na década de 1970 como larvicida, Bti é 

eficiente no controle de A. aegypti, apresentando eficácia comprovada em programas de 

controle de dengue (OPAS,1995). 

Destacam-se fungos inimigos naturais, em especial aqueles que apresentam 

facilidade para manipulação em laboratório e produção em escala industrial. A 

patogenicidade e virulência de fungos foi demonstrada contra importantes vetores, tais 

como Anopheles gambiense, A. aegypti e Periplaneta americana (SCHOLTE et al., 

2004; LUZ; BATAGIN, 2005; LUZ et al., 2005; HUBNER-CAMPOS et al., 2013). 

1.4. Fungos entomopatogênicos 

O controle biológico com fungos entomopatogênicos é vantajoso no que diz 

respeito à manutenção do ambiente livre da contaminação com produtos químicos, à 

especificidade da atividade do agente e a auto dispersão em locais de difícil acesso. 

Estudos sugerem os fungos como os agentes microbianos mais promissores para o 

controle biológico de mosquitos (BECKER et al., 1998). 

Os fungos estão dispersos em diferentes ambientes como solos, vegetais, água e 

ar e foram os primeiros patógenos de insetos utilizados no controle microbiano, 

principalmente para controlar pragas agrícolas (HUMBER et al., 1981). 
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A produção de fungos entomopatogênicos representa uma fase importante no 

processo de desenvolvimento de um bioinseticida, uma vez que esses patógenos 

precisam estar disponíveis em grandes quantidades, devido a necessidade de haver um 

elevado potencial de inóculo para que o processo de doença se inicie em determinada 

população de insetos e o controle seja estabelecido (MOINO; JUNIOR, 2003). 

A infecção no hospedeiro pode ocorrer pela ingestão dos conídios, onde a morte 

ocorre pela liberação de toxinas pela digestão ou pela resistência e adesão do fungo. 

Esta é outra forma de infeção, na adesão, o conídio se fixa, geralmente na cutícula do 

inseto, com o auxílio de uma estrutura denominada apressório. O apressório cria uma 

abertura por onde o fungo penetra e invade a hemocele do inseto. Uma vez na 

hemocele, o fungo se multiplica rapidamente. A morte é causada por destruição da 

estrutura do inseto e ocasionalmente por toxinas produzidas pelos fungos. Podem 

emergir do corpo dos insetos para produzir esporos, que dispersos pelo vento, chuva ou 

contato com outros insetos espalham a infecção pela área (GRAVENA, 2000). 

Aproximadamente 80% das doenças de insetos têm como agentes etiológicos 

fungos pertencentes à cerca de 90 gêneros e mais de 700 espécies. Normalmente, eles 

apresentam uma grande variabilidade genética, a qual resulta em variados graus de 

especificidade ao hospedeiro. Fungos entomopatogênicos são organismos de tamanho e 

forma variáveis, podendo ser unicelulares ou constituídos por um conjunto filamentoso 

de micélio, que é composto por células denominadas hifas, cujas paredes são ricas em 

quitina, celulose e outros açúcares (ALVES, 1998). 

As principais espécies de fungos entomopatogênicos conhecidos pertencem à 

ordem Hypocreales. São as mais estudadas e aplicadas no controle de pragas. M. 

anisopliae e B. bassiana, são amplamente distribuídos geograficamente e têm grande 

quantidade e diversidade de hospedeiros susceptíveis. Além disso são fáceis de serem 

isolados, tanto de insetos, quanto do solo (CAROLINO, 2012). 

O italiano Agostino Bassi foi o primeiro cientista a estudar o fungo da espécie B. 

bassiana em detalhes. No controle biológico de insetos, o fungo M. anisopliae foi o 

primeiro agente a ser utilizado para o controle de pragas. Os primeiros ensaios foram 

realizados pelo russo Metschinikoff no final do século XIX (1879), quando avaliou o 

potencial de entomopatógenos para o controle da praga do trigo Anisoplia austriaca. 

Desde então, este fungo foi relatado em mais de 300 espécies diferentes de artrópodes 

infectados com este fungo (FARIA; MAGALHÃES, 2010; CAROLINO, 2012).  



 

 12 

Entre as principais espécies de fungos entomopatogênicos, Lecanicillium lecanii 

é considerado um dos agentes com maiores possibilidades no controle microbiano, por 

exercer intenso efeito parasitário sobre vários insetos praga. Produtos comerciais 

formulados a partir deste patógeno estão disponíveis na Europa para o controle de 

aleirodídeos e tripes (Mycotal®) e afídeos (Vertalec®) (LOUREIRO et al., 2004).  

Trata-se de um Deuteromiceto, de aspecto cotonoso e coloração branca 

amarelada tênue. O micélio origina o conidióforo que se caracteriza por apresentar 

fiálides pontiagudas, com uma disposição verticiliada na maioria das vezes. Quanto aos 

conídios, geralmente elípticos, encontram-se envoltos por uma massa gelatinosa na 

extremidade da fiálide e apresentam aspecto liso e de tamanho variado dependendo do 

isolado (CASTALDI; NICOLI, 1993; ALVES, 1998). Por não apresentarem mobilidade 

própria, os conídios deste fungo são, involuntariamente, colhidos pela movimentação de 

insetos, graças à substância mucilaginosa com a qual são recobertos e que permite tal 

adesão (CASTALDI; NICOLI, 1993). 

Outras espécies como L. psalliotae (Figura 5) e L. muscarium tiverem a 

patogenicidade demonstrada para adultos de A. aegypti (LELES et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lecanicillium psalliotae com estruturas em 

destaque: fiálide e conídio. 
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Tolypocladium cylindrosporum é um ascomiceto e foi descrito em 1971 por 

Gams, a patogenicidade para os artrópodes, especialmente a insetos foi comprovada 

(LAM et al., 1988; SCHOLTE et al., 2004; WRIGHT et al., 2009). Tem aspecto 

cotonoso e conídios em formato cilíndrico (Figura 6). A atividade larvicida deste fungo 

contra importantes gêneros de culicídeos vetores de doenças, como Aedes, Anopheles e 

Culex é bem documentada, e sua ocorrência natural em populações de larvas de 

mosquitos foram relatadas (WEISER; PILLAI, 1981; GOETTEL, 1987; SCHOLTE et 

al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

As espécies do gênero Conidiobolus produzem conídios primários e secundários 

com características multinucleadas (replicativo) no tipo de conidióforos não ramificados 

(Figura 7). Cada conídio subesférico é descarregada como um resultado da pressão 

desenvolvida dentro do conídio, e cada um suporta uma papila mais ou menos 

proeminente após descarga. O gênero contém 27 espécies, no entanto, apenas C. 

coronatus, C. incongruus e C. lamprauges têm sido relatados como agentes causadores 

de infecção humana e animal (KING, 1983). 

 

Figura 6. Conídios maduros em formato 

cilíndrico de Tolypocladium cylindrosporum. 
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A espécie C. macrosporus nunca havia sido relatada no Brasil. Com o isolamento 

ocorrido no ano de 2015 no Centro-Oeste, do cadáver de díptero adulto, abriu-se nova 

expectativa acerca de conhecimentos sobre a atividade da espécie. Há pouco 

conhecimento divulgado acerca deste fungo, sendo estudos como este importantes para 

o conhecimentos de suas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Conidiobolus macrosporus e suas estruturas 

morfológicas de resistência e dispersão: conídios 

primários e secundários. 
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2.  JUSTIFICATIVA 

O uso de inseticidas químicos se tornou ineficaz para o controle da população de 

mosquitos, devido ao aumento da resistência. Danos ambientas e a outros seres vivos 

também são consequências do controle químico. 

Diminuir a densidade populacional de A. aegypti, através de novas formas de 

controle, sustentáveis e integradas, é fundamental. A aplicação de fungos 

entomopatogênicos ganha importância como estratégia. Estudos sugerem o potencial de 

bioprodutos para controle de A. aegypti à base de fungos entomopatogênicos 

conhecidos (B. bassiana, M. anisopliae, T. cylindrosporum, L. lecanii). A virulência 

destes e outros fungos, são a chave para selecionar os melhores isolados com potencial 

para controle biológico integrado de A. aegypti. 

Os fungos testados neste estudo (T. cylindrosporum, C. macrosporus e L. 

psalliotae) foram isolados de mosquitos, sugerindo que estes são mais virulentos que 

outros isolados obtidos de formas diversas. Não existem estudos anteriores com a 

abordagem deste trabalho, para estes fungos, tratando-se de informação nova. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 

Avaliar a patogenicidade e virulência de Tolypocladium cylindrosporum, 

Lecanicillium psalliotae e Conidiobolus macrosporus, isolados de mosquitos para A. 

aegypti. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

Demonstrar a patogenicidade de C. macrosporus e L. psalliotae contra ovos, 

larvas e adultos de A. aegypti. 

Avaliar a virulência de T. cylindrosporum, L. psalliotae e C. macrosporus para 

A. aegypti, através de bioensaios de atividade ovicida, larvicida e adulticida. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1. Origem dos fungos 

 

 Tabela 1. Relação dos isolados fúngicos, códigos de classificação, locais de coleta, 

tipos de hospedeiro e métodos de coleta. 

 

Fungo IP1  ARSEF2 Local da coleta Método de 
Coleta 

Hospedeiro 

Tolypocladium 

cylindrosporum 

 

419 
425 

 

12855 
12861 

 

Fazenda Santa Branca 
Fazenda Santa Branca 

 

sentinela3 

sentinela3 

 

larvas de 

terceiro 
estádio3 

 
Lecanicillium 

psalliotae 

455 

456
491

492 
 

13161 

13162 
13355 

13356 

Goiânia                

Fazenda Santa Branca 
Fazenda Santa Branca 

Fazenda Santa Branca 

aspirador       

sentinela3 

sentinela3 

sentinela3 

 

adulto4 

larvas de 
terceiro 

estádio3 

Conidiobolus 

macrosporus 

396 12830 Aruanã/GO CDC5 adulto4 

4.2. Cultivo e preparo dos fungos 

 T. cylindrosporum (IP 425 ou IP 419) e L. psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou 

IP 492), foram cultivados em meio SDAL/4 (sabouraud-dextrose-ágar-levedura) e       

C. macrosporus IP 396 foi cultivado em meio BDA (batata-dextrose ágar), todos em 

placas de Petri (100 × 20 mm) e incubados a 25 ± 1 °C, 75 ± 5% de umidade relativa 

(UR) e fotofase de 12 h, por 3 a 15 dias. Conídios foram raspados da superfície das 

culturas com o auxílio de uma espátula e suspensos em 10 mL de água destilada com 

Tween 0,01%, em tubo de vidro com tampa e 10 pérolas de vidro para                           

1 Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – UFG/Goiânia; 
2 Collection of Entomopathogenic Fungi Cultures - Ithaca/New York; 
3 Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti em água parada com sombra; 

4 Culicinae (Diptera); 
5 Armadilha luminosa CDC para captura de insetos (John W. Hock Co., Gainesville, 

Florida) 
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T. cylindrosporum e L. psalliotae. Para C. macrosporus, conídios foram raspados da 

superfície da cultura e da tampa das placas, com o auxílio de uma espátula, e suspensos 

em 10 mL de água destilada, em tubo de vidro com tampa e 10 pérolas de vidro. A 

suspensão foi homogeneizada em agitador por 3 minutos. Os conídios foram 

quantificados em câmara de Neubauer. Suspensões foram ajustadas através de diluição 

seriada. 

4.3. Origem e manutenção da colônia de Aedes aegypti  

 A colônia de A. aegypti, originária de larvas coletadas em ovitrampa em 

Goiânia, em 2012, e mantida no Laboratório de Patologia de Invertebrados à 

temperatura de 27 ± 5 ºC, 75 ± 5% de UR e fotofase natural. Machos e fêmeas foram 

mantidos em gaiola telada (50 cm de altura, 40 cm de largura e 50 cm de profundidade) 

e alimentados seguindo a metodologia descrita (LIMA et al., 2009) e aprovada pelo 

CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais – Processo 79-2013) da UFG. No 

interior da gaiola foi colocado um recipiente de vidro âmbar de 100 ml, contendo papel 

filtro e água, onde as fêmeas fizeram a postura de ovos. A cada dois dias os papéis filtro 

contendo ovos foram retirados transferidos para câmara úmida por mais dois dias a 27 ± 

5 ºC para completar a embriogênese. Depois foram estocados em uma caixa plástica (12 

cm de altura, 26 cm de largura e 33 cm de profundidade) a 27 ± 5 ºC com 75 ± 5% de 

UR, até a utilização. 

Para manutenção da colônia, ovos foram transferidos para bacias redondas de 

plástico (15 cm de altura, 29 cm de largura e 12 cm de profundidade) contendo em torno 

de 1,5 L de água de torneira. Após a eclosão, as larvas foram alimentadas com ração 

triturada para gatos (Bom Preço®, Salto de Pirapora, Brasil). 

4.4. Preparo e tratamento de ovos, larvas e adultos 

 O experimento foi realizado com ovos embrionados, larvas de terceiro estádio 

(L3) e adultos independente do sexo, com 3 até 5 dias de emergência. 

 Larvas foram transferidas para um copo de plástico contendo 150 mL de água 

destilada e mantidas em jejum por até 24 horas. Para adultos, pupas foram transferidas 

para recipiente telado para emergência dos adultos. Larvas não utilizadas nos 
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experimentos serão alimentadas até a muda para pupas, que foram transferidas para 

potes de plástico contendo 150 mL de água não estéril, e estes colocados dentro da 

gaiola para a emergência de adultos afim de manter a colônia. 

4.4.1. Bioensaios com ovos 

 Ovos com três a cinco dias após oviposição e embrionização, foram expostos à luz 

ultravioleta (Phillips UV-C lâmpada ultravioleta germicida G30 T8, Holanda) por 15 

minutos, para redução do número de microrganismos. Foram cuidadosamente retirados 

com pincel do papel filtro onde a fêmeas fizeram a ovoposição, separados em “copos” 

estéreis feitos de papel filtro dobrados em forma quadrangular (1 cm2 de superfície e 

profundidade de 1 mm). Trinta ovos foram distribuídos de forma uniforme em cada 

copo (LUZ et al., 2007). 

 Os copos foram depositados com cuidado sobre papel filtro no fundo de uma placa 

de Petri (100 × 20 mm). Em seguida, os ovos foram tratados topicamente com 50 µL de 

suspensão conidial na concentração de 2,5 × 104 conídios/cm2 para C. macrosporus. 

Para tratamento com conídios de T. cylindrosporum e L. psalliotae, foram ajustadas 

cinco concentrações crescentes (3,3 × 103 conídios/cm2 a 3,3 × 105 conídios/cm2). Os 

controles foram tratados com 50 µL de água destilada. Os ovos tratados ficaram 

secando no ambiente durante 1 hora, após foram incubados em câmara úmida (100 × 

110 × 150 mm) a 25 ± 1 °C.  

 Após 24 horas, os ovos foram examinados sob estereomicrosópio (aumento de 10 

×) para verificação de danos físicos. Independentemente se os danos foram causados 

durante o tratamento, apenas 20 ovos sem lesões visíveis foram mantidos em cada copo. 

Os ovos foram incubados a 25 ± 1 °C e UR ≥ 98% por até 25 dias. Diariamente 

verificou-se a eclosão de larvas no papel filtro, deformação de ovos e desenvolvimento 

fúngico. Quando utilizado C. macrosporus IP 396, ovos foram checados quanto à 

atividade do fungo, e, aos 5, 15 e 25 dias, foram transferidos para recipientes (35 × 

50mm) com 20 mL de água estéril de torneira e submersos. Quando utilizados L. 

psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492), T. cylindrosporum (IP 419 ou IP 425), aos 

10 dias de tratamento os copos foram transferidos para recipientes (35 × 50 mm) com 

20 mL de água de torneira estéril e submersos. Em ambos os tratamentos, foi colocada 

ração para gatos (Bom Preço®, Salto de Pirapora, Brasil) e os recipientes mantidos a 25 

± 1 °C, 75 ± 5% de UR e fotofase de 12 h. A eclosão das larvas foi estimulada 
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diariamente através de incubação em banho-maria a 37 °C durante 15 minutos. A 

eclosão foi avaliada 2 h mais tarde, e a presença de larvas foi quantificada diariamente 

por 10 dias. O nível da água foi reposto diariamente, e as larvas alimentadas em dias 

alternados (LUZ et al., 2007). Foram realizadas 4 repetições com 20 ovos, com igual 

número de controles. 

4.4.2. Bioensaios com larvas 

 Para os ensaios, dez larvas L3 recém mudadas (até 24 h), foram transferidas para 

copos plásticos brancos descartáveis (35 × 50 mm) contendo 18 mL de água destilada. 

Para cada copo/concentração, foram aplicados 2 mL de suspensão conidial. Água 

destilada foi aplicada nos controles. Cinco concentrações de suspensão conidial foram 

testadas de forma crescente, para C. macrosporus (103 conídios/mL a 105 conídios/mL) 

e para T. cylindrosporum e L. psalliotae (3,3 × 105 conídios/mL a 3,3 × 

107conídios/mL). Copos foram incubados a 25 ± 1 °C, 75 ± 5% de UR e fotofase de 12 

h. A mortalidade foi quantificada diariamente por até 15 dias para C. macrosporus e 10 

dias para T. cylindrosporum e L. psalliotae. Larvas mortas foram retiradas e colocadas 

em meio ágar-água (AA). Posteriormente avaliou-se a atividade fúngica sobre larvas, 

crescimento de micélio e/ou conidiogênese. Foram realizadas 4 repetições com 10 

larvas em cada concentração, e respectivos controles. 

4.4.3. Bionsaios com adultos 

4.4.3.1 Tolypocladium cylindrosporum 

Para exposição dos adultos, foram usados copos plásticos transparentes e 

descartáveis de 500 mL (COPOBRÁS) com 7 cm de diâmetro e 10 cm de altura, 

totalizando uma área total de tratamento de 333 cm2. Para melhor aderência à superfície 

interna, foram feitas ranhuras na tampa, laterais e fundo do copo com auxílio de lixa 

comum n° 280. Para manter a umidade constante no interior do copo, foram realizadas 

cinquenta perfurações com 2-3 mm de diâmetro, distribuídas uniformemente nas laterais 

do copo. No interior foi fixado frasco de vidro âmbar (2 cm de diâmetro × 4,5 cm de 

altura), contendo solução açucarada estéril (sacarose) a 10%. Antes da aplicação do 

fungo, os copos foram expostos diretamente à radiação UV por 20 minutos para reduzir 
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a presença de microrganismos (Phillips UV-C lâmpada ultravioleta germicida G30 T8, 

Holanda) (FALVO et al., 2015). 

Para preparo do dessecador, 400 g de sílica gel foram colocados em estufa por 4 

h a 80°. Após resfriamento, a sílica foi acondicionada dentro do recipiente do 

dessecador, e mantida 4° C. 

Para o preparo das suspensões, conídios foram raspados com auxílio de uma 

espátula, das placas com cultura esporulada de T. cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) e 

colocados em tubos falcon com 30 mL de água e Tween 80 a 0,01%, homogeneizados 

em agitador por 3 minutos e filtrados com auxílio de funil e algodão hidrófilo. Em 

sequência, a suspensão filtrada foi centrifugada a 4.200 rpm, por 4 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e a suspensão novamente homogeneizada em agitador com 

5 ml de água com Tween 80 a 0,01%. Após diluição seriada (10, 100, 1000), conídios 

foram quantificados em câmara de Neubauer. A viabilidade dos conídios foi avaliada 

aplicando-se 50 µL da suspensão em meio SDAL (sabouraud-dextrose-ágar-levedura) 

com incubação a 25 ± 1 °C, UR ≥ 98% e 12 h de fotofase. Após quantificados, os 

conídios foram ajustados em suspensões de forma crescente, nas concentrações (3,3 × 

104 conídios/cm2 a 3,3 × 106 conídios/cm2). Para cada suspensão de conídios, foram 

aplicados 50 µL sobre 200 mg de sulfato de magnésio, em placas de Petri (60 × 15 mm) 

e acondicionados dessecador por 3 dias a 4 °C. Em seguida, foram aplicados 

homogeneamente nos copos preparados previamente com auxílio de pincel. 

Na exposição, dez adultos foram transferidos para cada copo e incubados a 25 ± 

1 ºC, UR ≥ 98% e fotofase de 12 h por 15 dias. A mortalidade foi quantificada 

diariamente. Adultos mortos foram retirados dos copos com auxílio de alça de platina, 

transferidos para meio ágar água e incubados a 25 ± 1 ºC e 12 h de fotofase. A formação 

de micélio e a conidiogênese sobre os cadáveres foi avaliada diariamente por 10 dias, 

com auxílio de uma lupa estereoscópica.  

4.4.3.2 Lecanicillium psalliotae  e Conidiobolus macrosporus 

Para C. macrosporus IP 396 e L. psalliotae IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492, 

foram utilizados 10 mosquitos, independente do sexo, expostos diretamente à cultura 

esporulada. C. macrosporus foi cultivado em meio BDA (batata-dextrose ágar) e L. 

psalliotae em meio SDAL/4 (sabouraud-dextrose-ágar-levedura), distribuídos em 

beckers de 400 mL. Beckers foram cobertos com duas malhas de filó sobrepostas, a 

inferior com abertura de 5 cm para a retirada de indivíduos mortos. Os beckers com os 
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mosquitos foram mantidos em câmara úmida durante 15 dias a 25 ± 1 °C e 12 h de 

fotofase. Para alimentação, os mosquitos tinham acesso livre a solução de sacarose a 

10%. O controle foi mantido sob as mesmas condições, sem a presença de cultura 

fúngica. A mortalidade foi monitorada diariamente. Mosquitos mortos foram retirados, 

transferidos sobre meio ágar água e incubados a 25 ± 1 °C com 12 h de fotofase. O 

desenvolvimento fúngico sobre os cadáveres foi avaliado diariamente por 10 dias. A 

viabilidade dos conídios após 24 horas, foi confirmada com germinação de ≥ 95% em 

meio SDAL (sabouraud-dextrose-ágar-levedura). Para análise do desenvolvimento 

fúngico, coletou-se uma parte do mosquito morto retirado do becker e acondicionado 

em placas de Petri (100 x 20 mm) contendo meio ágar água. A parte coletada foi 

transferida para lâmina, corada com preparação aquosa de azul de algodão, coberta com 

lamínula e analisada ao microscópio.  

4.5. Análises estatísticas 

Resultados percentuais da eclosão de larvas de ovos tratados, mortalidade de 

larvas e adultos foram transformados em arcsin e examinados com análise de variância 

(ANOVA) e teste de comparação multiple Student-Newman-Keuls. Médias foram 

consideradas significativamente diferentes com P < 0,05. Os tempos letais necessários 

para matar 50% e 90% das larvas e adultos (TL50 e TL90) e seus intervalos de confiança 

(IC 95%); e as concentrações letais para matar 50% e 90% das larvas e adultos (CL50 e 

CL90) e seus intervalos de confiança (IC 95%), foram calculados com análise de Probit 

para valores dependentes e independentes, respectivamente (PREISLER; 

ROBERTSON, 1989; THRONE et al. 1995). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Atividade ovicida  

5.1.1. Tolypocladium cylindrosporum  

Dez dias após tratados e incubados, 2% dos ovos, em média, apresentaram 

deformação. A eclosão de larvas no papel filtro foi ≤ 7,5% para IP 419, e ≤ 2,5% para 

IP 425. Nos controles, foi ≤ 2,5% para IP 419, não houve eclosão no controle de IP 425. 

Todas as larvas que eclodiram no papel filtro morreram em poucas horas. O 

desenvolvimento de micélio sobre ovos após tratamento com conídios de T. 

cylindrosporum e incubação por dez dias foi observado em 25% dos ovos para IP 419 e 

8% dos ovos para IP 425. A conidiogênese foi verificada em 100% dos ovos com 

micélio de IP 419, contudo não foi detectada conidiogênese para ovos tratados com IP 

425 (Figura 1). Observou-se a presença de fungo saprobiôntico em ≤ 35% dos 

tratamentos.  

 

 
Figura 8. Ovos de Aedes aegypti com 

micélio (M) de Tolypocladium 

cylindrosporum IP 419 após tratamento 

de ovos com conídios e incubação a 25 ± 

5 °C em câmara úmida com 12 h de 

fotofase. 
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A taxa acumulada de eclosão de larvas, após dez dias de submersão dos ovos 

tratados com IP 419 em água, foi de 65% na concentração mais alta (3,3 × 105 

conídios/cm2), nas demais concentrações (3,3 × 103 conídios/cm2 a 105 conídios/cm2) foi 

de 65% a 75%. No controle, foi de 60%. Para IP 425, a taxa acumulada de larvas 

eclodidas de ovos tratados foi de 80% na concentração mais alta (3,3 × 105 

conídios/cm2), e entre 70% e 85% nas menores concentrações (3,3 × 103 conídios/cm2 a 

105 conídios/cm2). A taxa de eclosão de larvas no controle foi de 70%. Não houve 

diferença significativa na taxa de eclosão de larvas para os isolados testados em relação 

às diferentes concentrações aplicadas (IP 419 - P = 0,98; IP 425 - P = 0,17). Não foi 

possível calcular a CEL50/90 (taxa de concentração de conídios/cm2 para inibição da 

eclosão de 50% e 90% das larvas). (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas de Aedes 

aegypti após tratamento de ovos com conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 

419 ou IP 425) ajustados em cinco concentrações (3.3 × 103 conídios/cm2 a 3,3 × 105 

conídios/cm2) e controles, incubados a 25 ± 1 °C em câmara úmida por 10 dias com 12 

h de fotofase, e 10 dias posterior à submersão dos ovos em água. 

 

A eclosão de larvas dos ovos tratados em função do tempo, foi crescente para os 

dois isolados testados. 48 horas após submersão, a taxa de eclosão de larvas variou de 

8% (3,3 × 105 conídios/cm2) a 40% (controle) para IP 419 e de 19% (3,3 × 103 

conídios/cm2) a 37% (controle) para IP 425. Cinco dias após submersão dos ovos em 

água, a taxa de eclosão de larvas para IP 419 ficou entre 38% (3,3 × 105 conídios/cm2) e 

53% (controle). Para IP 425 foi de 42% (3,3 × 103 conídios/cm2) a 63% (105 

conídios/cm2). Ao fim de dez dias de submersão, a taxa de eclosão de larvas ficou entre 

60% (controle) e 75% (3,3 × 104 conídios/cm2) para os ovos tratados com IP 419. Para 

IP 425 a taxa de eclosão variou de 70% (controle) a 85% (105 conídios/cm2) (Figura 9). 

 

         

Isolado Concentração (conídios/cm2)  Ϝ 5,18 P 

 0 3,3×103 104 3,3×104 105 3,3×105    

IP 419 60 ± 8 65 ± 13 75 ± 10 75 ± 6 70 ± 15 65 ± 15  0,13 0,98 

IP 425 70 ± 9 70 ± 5 75 ± 7 75 ± 9 85 ± 5 80 ± 5  1,18 0,17 



 

 25 

 

5.1.2. Lecaniciliium psalliotae  

O desenvolvimento fúngico sobre os ovos após tratamento e incubação por 10 

dias, permaneceu ≤ 10% em média, para os quatro isolados. Os ovos tratados com as 

quatro maiores concentrações (3,3 × 105 conídios/cm2 a 104 conídios/cm2) apresentaram 

micélio em todos os tratamentos, porém, após 10 dias de incubação, não houve 

conidiogênese. Foi detectada presença de fungo saprobiôntico Penicillium sp., à partir 

do quinto dia de tratamento em cerca de 20% dos ovos, permanecendo esta taxa até o 

fim do tratamento (10 dias). A eclosão de larvas em papel filtro para os isolados foi ≤ 

6,5%. Os controles apresentaram a mesma taxa (≤ 6.5%), exceto para IP 456, onde não 

houve eclosão de larvas em papel filtro. Todas as larvas que eclodiram no papel filtro 

morreram em poucas horas. 

As taxas de eclosão de larvas dos ovos tratados após 10 dias de submersão em 

água variaram de 73% a 80% maior concentração (3,3 × 105 conídios/cm2) para os 

isolados testados. Na menor concentração (3,3 × 103 conídios/cm2) foi de 73% a 79%. 

Nos controles, a eclosão de larvas ficou entre 80% e 85%. Não houve diferença 

Figura 9. Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em função do 

tempo, de larvas de Aedes aegypti após tratamentos de ovos com conídios de 

Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em cinco concentrações 

( 3,3 × 103 conídios/cm2; 104 conídios/cm2; 3,3 × 104 conídios/cm2; 105 

conídios/cm2 ou 3,3 × 105 conídios/cm2) e controle ( controle), incubados a 25 ± 1 

°C em câmara úmida por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 dias posterior à submersão 

dos ovos em água. 
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significativa em relação às concentrações aplicadas para os isolados testados (IP 455 - P 

= 0,70; IP 456 - P = 0,50; IP 491 - P ≥ 0,50; IP 492 - P = 0,31). Não foi possível 

calcular a CEL50/90 (taxa de concentração de conídios/cm2 para inibição da eclosão de 

50% e 90% das larvas) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas de Aedes 

aegypti após tratamentos de ovos com conídios de Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 

456, IP 491 ou IP 492), ajustados em cinco concentrações (3.3 × 103 conídios/cm2 a 3,3 

× 105conídios/cm2) e controles, incubados a 25 ± 1 °C em câmara úmida por 10 dias 

com 12 h de fotofase, e 10 dias posterior à submersão dos ovos em água. 

 

 

Com 48 horas de submersão, ovos tratados e incubados, tiveram taxa de eclosão 

de larvas em função do tempo, de 6,4% (3,3 × 104 conídios/cm2) a 44% (3,3 × 105 

conídios/cm2) para os isolados. Os controles variaram de 13% a 60%. Cinco dias após 

submersos em água, a taxa de eclosão de larvas acumulada nos ovos tratados, para os 

isolados testados foi de 20% (3,3 × 104 conídios/cm2) a 60% (3,3 × 105 conídios/cm2), 

nos controles ficou entre 50 e 75%. Após dez dias de submersão, a taxa de eclosão de 

larvas para todos os isolados testados, ficou entre 64% (104 conídios/cm2) e 84% (3,3 × 

104 conídios/cm2). Para os controles, a taxa final de eclosão de larvas foi entre 80% e 

85% (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

        

Isolado  Concentração (conídios/cm2) F5,18 P 

 0 3,3×103 104 3,3×104 105 3,3×105   

IP 455 
IP 456 

IP 491 
IP 492 

80 ± 3 79 ± 2 78 ± 3 75 ± 2 78 ± 1 75 ± 2 0,62 0,70 

85 ± 5 73 ± 5  64 ± 7 70 ± 4 71 ± 7 73 ± 12 0,90 0,50 

85 ± 2 78 ± 3  80 ± 2 84 ± 3 81 ± 3 80 ± 2 0,96 0,50 

83 ± 3 78 ± 1  83 ± 3 80 ± 3 75 ± 3 78 ± 5 0,73 0,61 
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5.1.3. Conidiobolus macrosporus  

Não houve crescimento de micélio de C. macrosporus sobre os ovos tratados e 

incubados durante 5, 15 e 25 dias. A deformação de ovos tratados e controle foi ≤ 2,5% 

ao final dos tratamentos. Em vinte e quatro horas após de incubação, larvas eclodiram 

sobre papel filtro. A eclosão ocorreu até o décimo terceiro dia nos ovos tratados, com 

eclosão média acumulada ao final do tratamento de 7,5%. No controle ocorreu até o 

décimo quinto dia e foi de 8%. 

No quarto dia houve desenvolvimento de fungo saprobiôntico sobre os ovos 

tratados e controle. 5, 15 e 25 dias após incubação, Penicillium sp., estava presente em 

Figura 10. Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em função do 

tempo, de larvas de Aedes aegypti após tratamentos de ovos com conídios de 

Lecanicillium psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492) ajustados em cinco 

concentrações ( 3,3 × 103 conídios/cm2; 104 conídios/cm2; 3,3 × 104 conídios/cm2; 

105 conídios/cm2 ou 3,3 × 105 conídios/cm2) e controles ( controle), incubados a 

25 ± 1°C em câmara úmida por 10 dias com 12 h de fotofase, e 10 dias posterior à 

submersão dos ovos em água. 
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15%, 35% e 65% dos ovos tratados, respectivamente. No grupo controle, com 5 dias, a 

presença de Penicillium sp., foi equivalente ao tratamento, em 15 e 25 dias estava 50% e 

75% dos ovos, respectivamente. 

 Ovos tratados e incubados foram submersos com 5, 15 e 25 dias e em sequência 

e eclosão de larvas analisada por 10 dias. Os ovos com 5 dias de tratamento e incubação 

tiveram eclosão acumulada de 76%. Em ovos tratados e incubados por 15 dias, 77% das 

larvas eclodiram. Nos ovos com 25 dias de incubação, a taxa de eclosão de larvas após 

submersão foi de 55%. No controle, com 5 dias, a taxa de eclosão de larvas foi de 63%, 

com 15 e 25 dias, foi de 65% e 68%, respectivamente (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Eclosão relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas de Aedes 

aegypti após tratamento de ovos com conídios de Conidiobolus macrosporus IP 396, 

ajustados em 2,5×104 conídios/cm2 e controle, incubados a 25 ± 1 °C em câmara úmida 

por até 25 dias com 12 h de fotofase, e após 5, 15 e 25 dias de submersão dos ovos em 

água. 

5.2. Atividade larvicida 

5.2.1. Tolypocladium cylindrosporum 

Em até 24 horas após o início da exposição, para ambos os isolados testados, 

larvas apresentaram diminuição nos movimentos e início da mortalidade. Não houve 

crescimento fúngico sobre larvas mortas em meio líquido. O desenvolvimento de 

micélio ocorreu em ≤ 50% das larvas mortas no tratamento com IP 419 e incubadas por 

10 dias meio ágar água, destas, ≤ 18% produziram conídios. No tratamento com 

conídios de IP 425, ≤ 70% das larvas mortas e incubadas desenvolveram micélio, com 

produção de conídios ≤ 25% (Figura 11).  

 

     

Fungo Dias de incubação F2,9 P 

 5 15 25   

Conidiobolus macrosporus 76 ± 8 77 ± 6  55 ± 6 3,5 0,075 

Controle 63 ± 12 65 ± 10 68 ± 4 0,05 0,96 
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Figura 11. Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti com micélio de 

Tolypocladium cylindrosporum IP 419 em superfície após tratamento e 5 

dias de incubação a 25 ± 1 °C com UR> 98% e fotofase de 12 h em meio 

ágar água.  

 

 

 

 

Os resultados em função do tempo mostram que, quando aplicados conídios de IP 

419, 100% das larvas expostas às concentrações mais altas (3,3 × 107 conídios/mL e 107 

conídios/mL) morreram em até 4 dias de incubação. A mortalidade atingiu 100% das 

larvas tratadas com a maior concentração (3,3 × 107 conídios/mL) de conídios de IP 

425, em 6 dias. Larvas mortas foram encontradas principalmente no fundo dos copos. A 

mortalidade de larvas nas concentrações (3,3 × 106 conídios/mL a 3,3 × 105 

conídios/mL) para IP 419, foi de ≥ 90%. Para IP 425, a mortalidade de larvas nas 

concentrações mais altas (107 conídios/mL a 3,3×105 conídios/mL), foi de ≥ 53% 

(Figura 12). A mortalidade acumulada nos controles foi ≤ 3%, e ≤ 5% ao final do 

tratamento para IP 419 e IP 425, respectivamente. Houve afeito significativo das 

concentrações aplicadas sobre a mortalidade cumulativa aos 10 dias (IP 419 – P < 

0,001; IP 425 – P < 0,001). 
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O tempo letal para matar 50% e 90% (TL50 e TL90) das larvas tratadas, após dez 

dias de exposição à maior concentração (3,3 × 107 conídios/mL) de IP 419 foi de 0,3 dia 

(7 horas aproximadamente) e 2,8 dias, respectivamente. Na menor concentração (3,3 × 

105 conídios/mL) foi de 3,7 dias e 6,5 dias. Para IP 425, o (TL50 e TL90), após dez dias 

de exposição à maior concentração (3,3 × 107 conídios/mL) foi de 2,7 dias e 6 dias, 

respectivamente. Na concentração mais alta (3,3 × 107 conídios/mL) foi de 8,9 dias e 15 

dias (Tabela 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de larvas de 

Aedes aegypti, em função do tempo, após tratamento com conídios de      

Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 - a ou IP 425 - b) ajustados em cinco 

concentrações (3,3 × 105 conídios/mL a 3,3 × 107 conídios/mL) e controle, e incubação 

a 25 ± 1 °C por 10 dias com 12 h de fotofase. 

- - 
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Tabela 5. Tempo letal (dias) para matar 50% e 90% de larvas de terceiro estádio (TL50 

e TL90) de Aedes aegypti após tratamento com conídios de Tolypocladium 

cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em cinco concentrações (3,3 × 105 

conídios/mL a 3,3 × 107 conídios/mL) e controles, incubadas a 25 ± 1 ºC por 10 dias 

com 12 h de fotofase, e seus respectivos intervalos de confiança (IC).  

*Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente 

diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

 

A concentração letal (conídios/mL) para matar 50% e 90% (CL50 e CL90) das 

larvas tratadas, com conídios do isolado IP 419 de T. cylindrosporum foi de 3,5 × 104 

conídios/ml e 6,8 × 106 conídios/mL, respectivamente. Para os tratamentos com 

conídios do isolado IP 425, CL50 e CL90 foram de 5,9 × 105 conídios/mL e 1,3 × 107 

conídios/mL, respectivamente (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

Isolado Conídios/mL Tempo letal (dias) (IC) 

 

 

TL50 TL90 

IP 419 3,3 × 105 3,7 (2,9 ̶ 4,5)b* 6,5 (5,6 ̶ 7,8)b 

 106 3 (2,4 ̶ 3,5)b 5,1 (4,4 ̶ 6,1)b 

 3,3 × 106 2,1 (1,0 ̶ 3,1)ab 5,7 (4,6 ̶ 7,6)b 

 107 2 (0,5 ̶ 3,1)ab 6 (4,5 ̶ 9,6)b  

 3,3 × 107 0,3 (0,0 ̶ 1,1)a 2,8 (2,0 ̶ 4,2)a 

  

  IP 425 3,3 × 105 8,9 (7,0 ̶ 11,6)b 15,8 (12,8 ̶ 22,1)b 

 106 8,0 (6 ̶ 10,1)b 14,3 (11,8 ̶ 19,2)b 

 3,3 × 106 5,4 (3,7 ̶ 7,2)ab 11,7 (9,4 ̶ 15,8)b 

 107 3,4 (2,3 ̶ 4,4)a 7,0 (5,8 ̶ 9,0)a 

 3,3 × 107 2,7 (0,1 ̶ 4,7)a 6,0 (4,1 ̶ 11,4)a 
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Tabela 6. Concentração letal (conídios/mL) para matar 50% e 90% de larvas de terceiro 

estádio (CL50 e CL90) de Aedes aegypti após tratamento com conídios de Tolypocladium 

cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados em cinco concentrações (3,3 × 105 

conídios/mL a 3,3 × 107 conídios/mL) e controles, e incubadas a 25 ± 1 ºC por 10 dias 

com 12 h de fotofase, e seus respectivos intervalos de confiança (IC).  

*Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente 

diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

5.2.2. Lecaniciliium psalliotae  

 
Os quatros isolados de L. psalliotae foram submetidos aos mesmos bioensaios, 

nas mesmas condições das outras espécies de fungos testados, contudo não houve 

atividade larvicida. A taxa de mortalidade foi ≤ 10% para os isolados e ≤ 15% nos 

controles. Não foi possível o cálculo de CL50/90 e TL50/90. As larvas mortas no tratamento 

foram incubadas em ágar água e não apresentaram desenvolvimento de micélio dos 

isolados de L. psalliotae. 

5.2.3. Conidiobolus macrosporus  

 
A mortalidade de larvas iniciou em até 6 horas após o início do tratamento e foi 

quantificada à partir de 24 h. Nos tratamentos com as maiores concentrações (105 

conídios/mL e 3,3 × 104 conídios/mL) foi de 45,2% e 12,5%, respectivamente. Não 

houve mortalidade de larvas nos demais tratamentos e controle neste período. Após 5 

dias, nos tratamentos nas concentrações (105 conídios/mL a 104 conídios/mL), morreram 

60,2%, 30,1% e 7,5% das larvas, respectivamente. Não houve mortalidade nos 

tratamentos com as concentrações (103 conídios/mL e 3,3 × 103 conídios/mL) e 

controles. Em 15 dias, a mortalidade foi de 67,5% na maior concentração (105 

conídios/mL), nas concentrações seguintes (3,3 × 104 conídios/mL a 103 conídios/mL) 

Isolado Concentração letal (conídios/mL) (IC) 

 CL50 CL90 

 

IP 419 3,5 × 104 (3 × 102 ̶ 2 × 105)a 6,8 × 106 (3 × 106 ̶ 4 × 107)b 
   
IP 425 5,9 × 105 (3 × 105 ̶ 1 × 106)b 1,3 × 107 (7 × 106 ̶ 4 × 107)b 
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foi ≤ 32,5%. A mortalidade nos controles foi ≤ 12,5% (Figura 13). Não houve 

desenvolvimento fúngico sobre larvas mortas e incubadas em ágar água. A concentração 

letal (CL) e seus intervalos de confiança (IC), para matar 50% e 90% das larvas tratadas 

foi (CL50 - 7,2 × 104 conídios/mL (5,8 × 104– 9,4 × 104 conídios/mL) e CL90, foi de 1,7 

× 105 conídios/mL (1,2 × 105 – 2,6 × 105 conídios/mL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Mortalidade relativa acumulada (%) de larvas 

de terceiro estádio de Aedes aegypti, após tratamento com 

conídios de Conidiobolus macrosporus IP 396 ajustados 

nas concentrações (103 conídios/mL a 105 conídios/mL) e 

incubadas a 25 ± 1 °C por 15 dias com 12 h de fotofase. 
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5.3. Atividade adulticida 

5.3.1. Tolypocladium cylindrosporum  

O desenvolvimento de T. cylindrosporum sobre adultos mortos ocorreu à partir 

do segundo dia de incubação em ágar água, com até 15 dias, foi ≤ 95% para os adultos 

mortos por IP 419 e ≤ 75% para IP 425, na maior concentração testada (3,3 × 106 

conídios/cm2). Este valor foi crescente, de acordo com as concentrações. A 

conidiogênese foi  ≤ 85% e ≤ 65% para IP 419 e IP 425, respectivamente (Figura 14). 

 

 

 

A mortalidade de adultos iniciou, em média, para os dois isolados, 24 horas após 

o início da exposição às maiores concentrações de conídios de T. cylindrosporum. A 

mortalidade aumentou em função do tempo e das concentrações aplicadas. Em até cinco 

dias após o início da exposição, a mortalidade de adultos expostos foi ≤ 22% para IP 

419, e ≤ 10% para IP 425. Em 10 dias de exposição aos conídios de T. cylindrosporum, 

adultos tiveram mortalidade ≤ 80% e ≤ 35%, respectivamente, para IP 419 e IP 425. 

Após 15 dias expostos, a mortalidade de adultos foi ≤ 95% para IP 419 e ≤ 87% para IP 

425, valores baseados no resultado para a maior concentração (Figura 15). 

 

Figura 14. Adulto de Aedes aegypti com micélio de Tolypocladium cylindrosporum 

IP 419 (a). Adulto com micélio e conidiogênese (b), em superfície após tratamento e 

incubação a 25 ± 1 °C com UR> 98% e fotofase de 12 h em meio ágar água.  
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O tempo letal para matar 50% e 90% (TL50 e TL90) dos adultos tratados, após 15 

dias de exposição à maior concentração (3,3 × 106 conídios/cm2) de IP 419 foi de 5,4 

dias e 10,4 dias, respectivamente. Na menor concentração (3,3 × 104 conídios/ml) foi de 

7,7 dias e 14 dias. Para adultos expostos a conídios de IP 425, o (TL50 e TL90), após 15 

dias de exposição à maior concentração (3,3 × 106 conídios/cm2) foi de 8,6 dias e 15 

dias, respectivamente. Na menor concentração (3,3 × 104 conídios/cm2) foi de 8,6 dias e 

15,8 dias (Tabela 7). Houve afeito significativo das concentrações aplicadas sobre a 

mortalidade acumulada de adultos aos 15 dias (IP 419 – P < 0,001; IP 425 – P < 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média), em função do 

tempo, de adultos de Aedes aegypti após tratamento com conídios de Tolypocladium 

cylindrosporum (IP 419 ou IP 425) ajustados nas concentrações ( 3,3 × 104 

conídios/cm2; 105 conídios/cm2; 3,3 × 105 conídios/cm2; 106 conídios/cm2 ou 

3,3 × 106 conídios/cm2) e controles ( ), incubação a 25 ± 1°C com 12 h de fotofase 

por 15 dias. 
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Tabela 7. Tempo letal (dias) (TL50 e TL90) para matar 50% e 90% de adultos de Aedes 

aegypti, após exposição a conídios de Tolypocladium cylindrosporum (IP 419 ou IP 

425) ajustados em cinco concentrações (3,3 × 104 conídios/cm2 a 3,3 × 106 

conídios/cm2), incubação a 25 ± 1 ºC por 15 dias com 12 h de fotofase, e seus 

respectivos intervalos de confiança (IC).  

Isolado Conídios/mL Tempo letal (dias) (IC) 

 

 

TL50 TL90 

IP 419 3,3×104 9,7 (7,7 ̶ 12)b* 17,6 (15 ̶ 21,9)b 

 105 8,7 (6,2 ̶ 11,3)b 15,1 (12,3 ̶ 20,3)b 

 3,3×105 9,2 (5,9 ̶ 12,9)ab 16,2 (12,6 ̶ 24,5)b 

 106 8,8 (6,7 ̶ 11,1)ab 15,7 (13,1 ̶ 20,1)b  

 3,3×106 6,7 (5,4 ̶ 8,1)a 11,9 (10,4 ̶ 14,2)a 

  

  IP 425 3,3×104 9,8 (8,6 ̶ 12,3)b 16,6 (15,8 ̶ 21,5)b 

 105 8,8 (6,1 ̶ 11,7)b 16,6 (15,4 ̶ 22,5)b 

 3,3×105 8,7 (6,4 ̶ 11,1)ab 15,5 (12,8 ̶ 20,2)ab 

 106 10,4 (7,6 ̶ 13,6)a 17,1 (13,8 ̶ 24,2)a 

 3,3×106 10,6 (7,6 ̶ 12,9)a 17,9 (13,2 ̶ 22,5)a 

*Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente 

diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

 

A concentração letal (conídios/cm2) para matar 50% e 90% (CL50 e CL90) dos 

adultos expostos a conídios de T. cylindrosporum IP 419 foi de 4,8 × 104 conídios/cm2 e 

6,4 × 105 conídios/cm2, respectivamente. Para os tratamentos com conídios de IP 425, a 

CL50 e CL90 foram de 4,8 × 104 conídios/cm2 e 2,5 × 106 conídios/cm2, respectivamente 

(Tabela 8).  
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Tabela 8. Concentração letal (conídios/cm2) para matar 50% e 90% de adultos (CL50 e 

CL90) de Aedes aegypti, após exposição a conídios de Tolypocladium cylindrosporum 

(IP 419 ou IP 425) ajustados em cinco concentrações (3,3 × 104 conídios/cm2 a 3,3 × 106 

conídios/cm2), incubação a 25 ± 1 ºC por 10 dias com 12 h de fotofase, e seus 

respectivos intervalos de confiança (IC).  

*Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a - b) foram 

significativamente diferentes entre si baseados nos intervalos de confiança. 

5.3.2. Lecaniciliium psalliotae  

O desenvolvimento de L. psalliotae sobre adultos mortos ocorreu à partir do quarto 

dia de incubação em meio ágar água. Em até 15 dias, L. psalliotae se desenvolveu em ≤ 

75% dos adultos incubados em meio ágar água, foi observada conidiogênese em ≤ 60%. 

(Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolado Concentração letal (conídios/cm2) (IC) 

 CL50 CL90 

 

IP 419 4,8×104 (2,2×104 ̶ 7,8×104)a 6,4×105 (3,7×105 ̶ 1,6×106)b 
   
IP 425 4,8×104 (1,4×104 ̶ 9,6×104)a 2,5×106 (1,1×106 ̶ 1,2×107)b 

Figura 16. Adultos de Aedes aegypti com micélio de Lecanicillium psalliotae IP 

455 e IP 491, respectivamente, em superfície após tratamento e incubação a 25 ± 1 

°C com UR> 98% e fotofase de 12 h em meio ágar água.  

 



 

 38 

 

 

 

 

 

A mortalidade de adultos expostos diretamente à cultura fúngica esporulada de 

L. psalliotae, para todos os isolados, iniciou-se à partir do terceiro dia de tratamento. 

Após cinco dias de exposição, a mortalidade de adultos para os isolados testados foi ≤ 

25%. Em até 15 dias de exposição, a mortalidade de adultos em função do tempo, foi ≤ 

92 para os isolados. A mortalidade acumulada nos controles foi ≤ 12% (Figura 17). 

O tempo letal para matar até 50% (TL50) dos adultos expostos diretamente à 

cultura esporulada dos isolados de L. psalliotae foi de 3,9 dias a até 5,7 dias para IP 456 

e IP 491 respectivamente. A TL90 foi de 8,4 dias para IP 455 a até no máximo 12 dias 

para IP 491 (Tabela 9). 

 

 

 

 

Figura 17. Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da média) de adultos 

de Aedes aegypti após exposição direta à cultura esporulada de Lecanicillium 

psalliotae (IP 455, IP 456, IP 491 ou IP 492) e incubação a 25 ± 1 °C com UR > 

98% e fotofase de 12 h por 15 dias (  tratamento; controle). 
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Tabela 9. Tempo letal (dias) para matar 50% e 90% dos adultos (TL50 e TL90) de Aedes 

aegypti expostos diretamente à cultura esporulada de Lecanicillium psalliotae (IP 455, 

IP 456, IP 491 ou IP 492) incubação a 25 ± 1 ºC em câmara úmida com 12 h de fotofase 

por 15 dias, e seus respectivos intervalos de confiança (IC). Valores na mesma coluna 

seguidos por letras diferentes (a-b) foram significativamente diferentes entre si baseados 

nos intervalos de confiança. 

 

5.3.3. Conidiobolus macrosporus  

 

C. macrosporus IP 396 se desenvolveu em 90% dos adultos mortos e incubados 

em meio ágar água, com produção de micélio e conidiogênese em 80% (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolado Tempo letal (dias) (IC) 

 TL50 TL90 

IP 455 5,1 (4,2 ̶ 6,0)ab 8,4 (7,4 ̶ 10)ab 

IP 456 3,9 (2,9 ̶ 4,8)a 7,2 (6,0 ̶ 8,9)a 

IP 491 5,7 (3,4 ̶ 7,5)ab 12 (9,9 ̶ 15,5)b 

IP 492 5,4 (3,2 ̶ 7,5)ab 10,6 (8,3 ̶ 14,8)ab 

Figura 18. Adulto de Aedes aegypti com micélio de Conidiobolus macrosporus IP 

396 (a). Fragmento de asa com conídios em superfície (b), após incubação a 25 ± 1 °C 

com UR> 98% e fotofase de 12 h em meio ágar água.  
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A mortalidade de adultos expostos diretamente à cultura esporulada de C. 

macrosporus iniciou 24h após a inoculação, e foi de ≤ 40%. Com 48h, ≤ 55% dos 

adultos estavam mortos. O percentual de mortalidade aumentou em função do tempo, 

chegando a 100% após 8 dias de exposição direta. A mortalidade média no controle foi 

≤15% (Figura 13). O tempo letal para matar 50% e 90% dos adultos expostos e seus 

respectivos intervalos de confiança (IC), foi TL50 - 1,6 dias (1,1-2,0 dias) e TL90 - 6,1 

dias (5,5-6,7 dias), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mortalidade relativa acumulada (%) (± erro padrão da 

média) de adultos de Aedes aegypti após exposição direta à 

cultura esporulada de Conidiobolus macrosporus IP 396 e 

incubação a 25 ± 1 °C por 10 dias, UR > 98% e fotofase de 12 h 

( tratamento; controle). 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Atividade ovicida 

Não foi possível apontar se a taxa de deformação de ovos encontrada foi devido 

à penetração da estrutura dos ovos pelo fungo, conforme aponta trabalho anterior 

(SOUZA et al., 2013). Porém este não foi o foco deste estudo. 

 A taxa de eclosão de larvas no papel filtro não foi influenciada pelo estresse do 

contato com os conídios dos fungos testados. Em estudos anteriores, com conídios 

aplicados sobre ovos de A. aegypti, sugere-se que o estresse do contato induz a eclosão 

de larvas no papel filtro (LELES et al., 2012; SOUZA et al., 2015). É possível que a 

eclosão tenha ocorrido devido ao contato com a água durante a aplicação da suspensão 

de conídios e à incubação em câmara úmida. Os ovos tratados, apesar da presença de 

micélio, não se tornaram inviáveis em sua maioria. Estudos anteriores mostraram que 

ovos com desenvolvimento fúngico sobre sua superfície se tornam inviáveis (LUZ et 

al., 2007, 2008; SANTOS et al., 2009; ALBERNAZ et al., 2009; SOUSA et al., 2013).  

 As taxas de eclosão de larvas de ovos tratados, equivalentes aos controles, 

apontam que os isolados não interferiram na eclosão de larvas nos ovos tratados. Estes 

resultados também impediram o cálculo da CEL50/90  para os isolados. A taxa de eclosão 

de larvas em papel filtro >10% para todos os isolados, comprova que não houve indução 

de eclosão de larvas devido ao estresse gerado pelo contato com o fungo. A alta taxa 

final de eclosão de larvas, homogênea para nos controles e tratamentos, inviabilizou o 

cálculo da CL50 e CL90 para os isolados de T. cylindrosporum, L. psalliotae e C. 

macrosporus. 

Apesar de realizar procedimentos antes dos testes, visando a diminuição de 

microrganismos, não é possível esterilizar os ovos utilizados, o que justifica o 

surgimento de fungo saprobiôntico, favorecido pelas condições ótimas de 

desenvolvimento. Não foi observada influência da presença de fungo saprobiôntico na 

inibição da eclosão de larvas.  

Quase não existem trabalhos publicados avaliando a atividade ovicida de C. 

macrosporus e L. psalliotae em A. aegypti. Mesmo os isolados não apresentando 

atividade significativa sobre ovos de A. aegypti, trata-se de informação nova, uma vez 

que estes fungos foram recentemente isolados no Centro-Oeste do Brasil, e existem 

estudos relacionados à sua interação com os diferentes estágios de A. aegypti. Há pouco 
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tempo, C. macrosporus foi reportado há pouco tempo como virulento para A. aegypti 

(MONTALVA et al., 2015).  

A heterogeneidade nas taxas de eclosão encontradas nas diferentes 

concentrações aplicadas de conídios dos isolados de L. psalliotae e T. cylindrosporum e 

isolados testados, em função do tempo, confirmam a não significância destas na taxa de 

eclosão de larvas. Os dados encontrados confirmam que não houve atividade destes 

fungos para ovos de A. aegypti.  

6.2. Atividade larvicida 

6.2.1. Tolypocladium cylindrosporum 

Estudos demonstraram que a intoxicação causada por metabólitos produzidos 

pelos propágulos fúngicos, quando ingeridos e digeridos pela larva, causam sua morte 

(RAVALEC et al. 1989). A alta mortalidade inicial sugere que a causa seria a ingestão 

de conídios e intoxicação, uma vez que as larvas foram expostas em jejum. Em 10 dias 

de tratamento, cerca de 35% dos cadáveres incubados não apresentaram 

desenvolvimento fúngico. 

Outros estudos demonstraram que a adesão e penetração de conídios de T. 

cylindrosporum na cutícula de larvas de A. aegypti tratadas, é a principal forma de 

infecção induzida por este fungo (GOETTEL, 1988). Os resultados encontrados são 

compatíveis, uma vez que ≤ 65% das larvas mortas ao fim do tratamento e incubadas 

em meio ágar água, apresentaram desenvolvimento fúngico sobre os cadáveres, com 

conidiogênese ≤ 25%. 

A atividade de T. cylindrosporum em larvas de A. aegypti era esperado. Os 

resultados de mortalidade deste estudo são similares aos encontrados em estudos 

anteriores com T. cylindrosporum em larvas de A. aegypti (ROCHA et al., 2015). 

Porém, a abordagem o presente aprofundou o estudo acerca dos aspectos de virulência 

necessários para caracterizar T. cylindrosporum como agente para controle de larvas de 

A. aegypti. 

 Trabalhos com fatores abióticos, tais como temperatura, umidade e radiação, 

apontam que a viabilidade dos conídios é influenciada diretamente por estes fatores, 

diminuindo sua virulência (SANTOS et al., 2009; RODRIGUES, 2014; FALVO et al., 

2016). O tempo letal para eliminação do vetor, é determinante para a resistência do 
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fungo, e aumenta seu potencial como possível agente microbiológico. Quanto mais 

rápida sua ação, menos tempo o fungo estará vulnerável a fatores externos. Além disso, 

elimina o vetor antes que ocorra a mudança de estágio, interrompendo seu ciclo. Os 

resultados encontrados demonstram maior efetividade do isolado IP 419 em relação ao 

isolado IP 425. A variação na virulência de isolados diferentes de T. cylindrosporum em 

testes com larvas foi demonstrada em trabalho anterior (ROCHA et al., 2015). 

A concentração necessária para eliminação do vetor é um fator de virulência 

importante ao se estudar o potencial de um fungo como agente biológico. Neste 

trabalho, acredita-se que a mortalidade tenha ocorrido principalmente pela ingestão de 

conídios pelas larvas, processo que pode ter sido induzido pelo fato de as larvas estarem 

24 h em jejum. As altas taxas de mortalidade encontradas, em todas as concentrações 

aplicadas, sugerem a necessidade de novos testes com concentrações mais baixas de 

conídios/ml dos isolados. Também seria importante observar o comportamento e 

mortalidade de larvas não privadas de alimento, e expostas ao fungo, condição similar 

ao ambiente. 

6.2.2. Lecanicillium psalliotae  

Mesmo não tendo resultados positivos na mortalidade de larvas, trata-se de 

informação relevante, uma vez que os fungos testados foram isolados pela primeira vez 

no Brasil, de larvas sentinela de A. aegypti. Também foi a primeira vez que L. psalliotae 

teve sua atividade testada nos diferentes estágios de A. aegypti. Poucas larvas morreram, 

e foram incubadas, contudo, não apresentaram nenhum desenvolvimento do fungo 

aplicado, não havendo interação entre L. psalliotae e larvas de A. aegypti. 

6.2.3. Conidiobolus macrosporus 

 

As altas taxas de mortalidade encontradas no tratamento não se refletiram no 

desenvolvimento de C. macrosporus sobre as larvas. O desenvolvimento sobre as larvas 

é importante para a prevalência do fungo no ambiente e propagação da infeção. Esta 

característica não foi demonstrada nos tratamentos de larvas com conídios de C. 

macrosporus. O resultado sugere que as larvas morreram por toxinas ou metabólitos 

provenientes da ingestão e digestão de conídios, e que neste processo, possivelmente os 
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conídios perderam sua viabilidade. C. macrosporus apresenta potencial para controle de 

larvas de A. aegypti, ao ser capaz de causar mortalidade de 90% das larvas em 

concentrações relativamente baixas.  

 

6.3. Atividade adulticida 

6.3.1. Tolypocladium cylindrosporum 

 

Adultos de A. aegypti são altamente susceptíveis a infecção fúngica (LELES et 

al., 2010). O desenvolvimento fúngico sobre os adultos mortos é fundamental para 

manutenção do fungo no ambiente e disseminação da infecção para outros indivíduos.  

 Mosquitos adultos são muito pequenos e isso invibializa a aplicação direta de 

formulados sobre os mesmos. Por este motivo, nos bioensaios deste trabalho, adultos 

foram expostos indiretamente a conídios por quinze dias em ambiente controlado, o que 

não corresponde à realidade, onde adultos têm multiplas escolhas de abrigo. Porém, a 

forma de aplicação indireta favorece a comparação com o efeito esperado no ambiente, 

onde um mosquito deve contaminar outros através do contato. Por isso, estudos sobre o 

tempo mínimo e a dose de conídios necessária por cm2 para infectar e matar mosquitos 

adultos, são de grande importância para o desenvolvimento de estratégias de controle 

integrado. 

T. cylindrosporum ter sido isolado de larva sentinela de A. aegytpi, levantou à 

hipótese de que seria mais virulento para A. aegypti, do que outros fungos isolados de 

forma diversa (solo, outros insetos). Esta informação é relevante, e foi confirmada neste 

estudo através dos bioensaios de virulência. 

O conhecimento de outras características do fungo, como fatores bióticos e 

resistência à fatores abióticos, são primordiais para a efitivação de um fungo como 

agente de controle biológico. Os resultados mostraram que, independentemente da 

concentração de conídios, T. cylindrosporum possui atividade significativa contra os 

adultos, porém, quanto maior a concentração aplicada, maiores são os efeitos na 

mortalidade e menor o tempo de exposição necessário para ocorrer a infecção. 
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6.3.2. Lecanicillium psalliotae  

 
Acredita-se que fungos isolados de mosquitos são mais virulentos para A. 

aegypti do que fungos isolados de outras formas. Esta afirmação foi confirmada para    

L psalliotae, baseada nos resultados dos testes de exposição à culturas esporuladas. Não 

existem trabalhos anteriores abordando a virulência de L psalliotae contra A. aegypti. 

Serão realizados novos testes para identificar o tempo e a dose de conídios necessária 

para levar ao processo de infecção e morte do hospedeiro. 

 

6.3.3. Conidiobolus macrosporus 

Este é o segundo estudo abordando a virulência de C. macrosporus contra adultos 

de A. aegypti, o primeiro foi publicado em 2016 (MONTALVA et al., 2016). O 

resultado encontrado, confirma que o isolado testado é mais virulento para A. aegypti 

por ter sido isolado de culicínio adulto. O contato direto com os conídios do fungo 

favoreceram o processo de infecção, e são a causa da alta mortalidade. Seria 

interessante a formulação de formas de aplicação de C. macrosporus no controle 

integrado de A. aegypti. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 
O resultados apresentados neste estudo demonstraram que: 

 

 T. cylindrosporum apesar de se desenvolver sobre os ovos, não apresentou 

atividade ovicida significativa. Os resultados com larvas foram promissores, porém não 

foi observada mortalidade em meio líquido, assim, para que a aplicação como agente 

biológico seja possível, devem ser testadas formulações que favoreçam a resistência de 

T. cylindrosporum no ambiente. A atividade contra adultos foi bem caracterizada, 

confirmando o potencial de T. cylindrosporum como agente para controle biológico de 

A. aegypti. 

  Não houve atividade de C. macrosporus contra ovos de A. aegypti. A atividade 

larvicida foi demonstrada neste trabalho pela primeira vez, tratando-se de informação 

nova e relevante devido à alta mortalidade observada. Estudos para conhecimento dos 

mecanismos envolvidos no processo de infecção pela larva devem ser aprofundados. C. 

macrosporus tem potencial como agente larvicida. Em adultos, o desafio é maior, pois 

C. macrosporus produz poucos conídios, porém tem a vantagem de lança-los no 

ambiente. Para novos ensaios de virulência, é fundamental definir as doses necessárias e 

o tempo para causar infecção. 

  L. psalliotae não teve efeito contra ovos ou larvas de A. aegypti. Porém, foram 

altamente efetivos contra adultos, com potencial para agentes de controle biológico. 

Entretanto, é necessário aprofundar os conhecimentos a respeito de suas características 

de virulência e produção de conídios. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os mecanismos de infecção dos fungos testados devem ser melhor estudados. O 

conhecimento de como ocorre a interação entre os propágulos e A. aegypti é 

fundamental ao se propor a aplicação de algum destes isolados no controle 

biológico. Conhecida esta interação de forma aprofundada, pode-se partir para o 

passo seguinte, a formulação. 

 A criação de formulações para aplicação é o que possibilita a aplicação de 

fungos no controle biológico. Seja para que as larvas comam ou sejam 

infectadas pela aderência dos fungos, seja para que os adultos sejam atraídos 

para contato direto, as formulações eficientes, devem ser resistentes ao ambiente 

e proteger os conídios que carrega, de fatores que implicam diretamente em sua 

viabilidade. 

 Este é outro passo na caracterização destes fungos como agentes para controle 

biológico, testes avaliando a resistência a fatores bióticos e abióticos devem ser 

realizados. A resistência a radiação UVB, à temperatura, à baixa umidade devem 

ser analisados e os isolados mais resistentes devem ser conhecidos. 

 Definidas todas estas condições, o último desafio para tornar algum fungo 

definitivamente um agente de controle biológico seria a produção de conídios. 

Eles são a matéria-prima básica quando se pensa em controle com fungos, e a 

sua produção em escala industrial ainda é um desafio. Os fungos mais comuns e 

conhecidos já são produzidos, porém o desafio aqui e maior, pois trata-se de 

conhecer um fungo entomopatogênicos que seja eficiente contra A. aegypti e 

apresente todas as características citadas acima. 
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