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RESUMO 

 
A Febre Dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é uma das doenças de 

transmissão vetorial mais importantes no mundo. Por não existir vacinas, a principal 

forma de controle desta doença é através do combate do vetor, que é feito 

principalmente com produtos químicos. Entretanto, com o aparecimento de populações 

de mosquitos resistentes, aumentou o interesse pelo combate integrado. Bioinseticidas à 

base de fungos entomopatogênicos são boas alternativas para integrar esta política de 

combate. Formulados fûngicos protegem os propágulos de fatores abióticos e são 

específicos ao vetor alvo. Culicinomyces clavisporus possui especificidade para larvas 

de dípteros e infecta o hospedeiro por via oral. Portanto, formulados deste fungo devem 

conter aditivos palatáveis, garantindo assim a ingestão pela larva. O presente trabalho 

avaliou a atividade de conídios de C. clavisporus em larvas de A. aegypti; a preparação 

e estabilidade de pellets de celulose; formulado ou não com aditivo (10 ou 20% de 

farinha de soja) e/ou conídios de C. clavisporus; e a viabilidade de conídios expostos a 

diferentes temperaturas. Os pellets sem conídios foram avaliados quanto à estabilidade 

em água e a capacidade de promover o desenvolvimento de larvas, já pellets com 

conídios foram avaliados quanto a sua atividade larvicida. Os resultados obtidos 

mostraram que concentrações ≥ 105 conídios/ml são suficientes para matar todas as 

larvas. Pellets contendo 10% de farinha de soja parecem ser ideais para formulação 

fúngica e aplicação, já que se desintegram em água e não promovem o desenvolvimento 

rápido das larvas. Porém, pellets formulados com conídios apresentaram baixo efeito 

larvicida, o que pode ser explicado devido uma possível inviabilização dos conídios por 

calor durante o processo de secagem. 

 

Palavras – chave: Aedes aegypti, fungos entomopatogênicos, formulação 
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ABSTRACT 

 
The dengue fever, transmitted by the mosquito Aedes aegypti, is of one of the most 

important vector-borne diseases in the world. Since there is no vaccine, the main way to 

control this disease is by combating the vector, which is mainly made with chemicals. 

However, with the emergence of resistant mosquito populations the interest in 

integrated control increased. Biopesticides based on entomopathogenic fungi are good 

alternatives to incorporate this policy to combat. Formulations protect fungal propagules 

against abiotic factors and are specific to the target vector. Culicinomyces clavisporus 

possesses specificity to dipteran larvae and their hosts infected orally get. Therefore, 

formulation of this fungus should contain palatable adjuvants, thus ensuring the 

ingestion by the larvae. This study evaluated the activity of conidia of C. clavisporus on 

larvae of A. aegypti, the preparation and evaluation of cellulose pellets formulated with 

or without adjuvant (10 or 20% soy flour) and / or conidia of C. clavisporus, and the 

viability of conidia exposed to different temperatures. The pellets without conidia were 

evaluated for stability in water and the ability to promote the development of larvae, 

while pellets with conidia were evaluated regarding their larvicidal activity. The results 

showed that concentrations ≥ 105 conidia / ml were sufficient to kill all of the larvae. 

Pellets containing 10% soybean flour seem to be ideal for fungal formulation and 

application, they disintegrate in water and do not promote a rapid development of 

larvae. However, pellets formulated with conidia had no larvicidal effect, which can be 

explained by a possible inviability of conidia by heat during the drying process. 

 

Key words: Aedes aegypti, formulation, entomopathogenic fungi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Aedes aegypti, mosquito de hábitos antropofílicos, está intimamente ligado ao 

habitat humano. É encontrado em domicílios e peridomicílios, principalmente em locais 

onde há criadouros propícios para o seu desenvolvimento e procriação (Braga & Valle 

2007a; Jansen & Beebe 2010). A. aegypti é responsável pela transmissão dos vírus da 

dengue, expondo grande parte da população humana ao risco de contrair esta doença 

(Keating 2001).  A dengue tem grande importância no Brasil e em outros países das 

Américas (Guzman & Kouri 2003). No Brasil cerca de um milhão de pessoas foram 

infectadas pelo vírus da dengue em 2010, e foram relatados 572 óbitos (Ministério da 

Saúde 2011). Em 2013, foram registrados 160.090 casos de infecção em todo o estado de 

Goiás, um aumento de 401% em relação ao ano de 2012. Já o número de óbitos em 2013 

aumentou 25% em relação ao anterior, sendo registrados 65 casos (Secretaria Estadual de 

Saúde 2013). 

O combate do vetor é realizado com medidas de saneamento do domicílio e 

peridomicílio, ações de conscientização da população (OPAS 1995) e campanhas de 

combate utilizando produtos químicos, como organofosforados, piretróides (Macoris et al. 

1999; Braga & Valle 2007b), reguladores de crescimento e bioinseticidas (Borges et al. 

2004). Porém, o uso constante e indiscriminado de inseticidas químicos afeta o meio 

ambiente e prejudica a saúde do homem, além de poder gerar populações de vetores 

resistentes, o que pode diminuir a eficácia das campanhas (Rodriguez et al. 2002; Lima et 

al. 2003; Braga et al. 2005; Cunha et al. 2005; Beserra et al. 2007; Melo-Santos et al. 

2009). Uma das alternativas ao controle químico é o uso de bioinseticidas à base de micro-

organismos entomopatogênicos. Bioinseticidas, como Bacillus thuringiensis israelensis e 

B. sphaericus, já são utilizados no combate de mosquitos (Fontes 1992). Ambos são 

produtores de toxinas que agem sobre a fase larval desse inseto (Fernández et al. 2005). 

Entretanto também já foram relatadas populações resistentes a estes bioinseticidas 

(Tabashnik 1994).  

Novos bioinseticidas, especialmente micoinseticidas, à base de fungos 

entomopatogênicos, estão em fase de estudo e desenvolvimento, já que apresentam alta 

especificidade e segurança para o homem e meio ambiente (Almeida & Batista Filho 2001; 
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Scholte et al. 2004; Zimmermann 2007). Fungos entomopatogênicos atualmente são 

empregados no combate de pragas agrícolas (Alves 1998), entretanto, ainda não existem 

produtos comercializados para o combate de mosquitos. Espécies como, Culicinomyces 

clavisporus (Cooper & Sweeney 1986), Tolypocladium cylindrosporum (Matha et al. 1992) 

e Coelomomyces illiciens (Lastra & Garcia 1997) infectam larvas, e Beauveria bassiana e 

Metarhizium anisopliae são efetivos contra ovos, larvas e adultos (Scholte et al. 2004; Luz 

et al 2007; Santos et al. 2009; Leles et al. 2010; Sousa et al. 2013).  

  Apesar de serem efetivos, fungos são sensíveis a fatores abióticos estressantes do 

meio ambiente como, baixa umidade, alta temperatura, pH desfavorável e radiação 

ultravioleta (Batta 2003), o que pode afetar sua persistência no ambiente e reduzir a 

virulência para o vetor alvo. Estes fatores limitantes podem ser contornados com 

formulações e estratégias de aplicações específicas. Sendo assim, a busca por novos 

métodos de formulação e aplicação é necessária para garantir o sucesso de micoinseticidas 

para o controle de vetores. 

 

1.1 Dengue  

 

A dengue é hoje a arbovirose de maior importância no mundo, com cerca de 2,5 

bilhões de pessoas vivendo em países onde a doença ocorre de forma endêmica (Fig. 1; San 

Martin et al. 2010). É uma doença febril aguda, e pode se manifestar de duas formas: como 

dengue clássica (DC) ou febre hemorrágica da dengue (FHD).  Elas são transmitidas por 

algumas espécies de mosquitos do gênero Aedes, sendo a espécie aegypti a de maior 

importância na transmissão urbana da doença.  O seu agente etiológico pertence à família 

Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, sendo conhecidos quatro sorotipos distintos 

antigenicamente: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4 (Gubler  2002; Figueiredo 2007). No 

hospedeiro vertebrado estes vírus se replicam dentro de células do sistema mononuclear 

fagocitário (macrófagos, monócitos e células B) (King et al. 2000). 

Depois da picada do vetor infectado, o período médio de incubação da doença no 

homem é de 4 a 7 dias (variação de 3 a 14 dias).  Podendo ser sintomático ou não de acordo 

com a cepa do vírus, idade e estado imunológico do paciente.  Após o período de 

incubação, segue-se a viremia, que está associada ao surgimento repentino de febre e 
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sintomas específicos, que duram de 5 a 6 dias (variação de 2 a 12 dias) (Singhi et al. 2007). 

O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que 

ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que ocorre no vetor. A transmissão do ser 

humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue (período de 

viremia). Esse período começa 1 dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da 

doença (Singhi et al. 2007). 

 

 

Figura 1 – Mapa global de locais com risco de transmissão da dengue (WHO 2009). 

 

1.2 Aedes aegypti  

1.2.1 Aspectos biológicos 

 

 A. aegypti é um artrópode pertencente à ordem Díptera, família Culicidae e 

subfamília Culicinae.  Originário da África, hoje é encontrado principalmente em regiões 

tropicais do mundo inteiro (Fig 1; Jansen & Beebe 2010). Machos e fêmeas adultos 

alimentam-se de seiva de plantas, mas somente as fêmeas são hematófagas, sendo assim, 

responsáveis pela transmissão do vírus da dengue. Uma vez infectada com o vírus da 
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dengue, a fêmea permanece assim pelo resto de sua vida. Pode ocorrer transmissão 

transovariana, com produção de ovos já infectados (Rosen et al. 1983).  

Alimenta-se durante o dia, e constitui fonte de repasto para as fêmeas de A. aegypti 

a maior parte dos vertebrados, inclusive o homem. Prefere picar regiões mais baixas do 

corpo humano, como pernas e pés (Consoli & Oliveira 1998). O sangue é essencial para a 

formação e maturação de ovos, já que serve como fonte de proteína. Após maturação dos 

ovos, as fêmeas buscam criadouros para realizar a oviposição.  O sítio escolhido para 

oviposição é de grande importância para a sobrevivência e dinâmica populacional do 

mosquito. Seus criadouros são geralmente temporários, encontrados em domicílios e 

peridomicilios. Podem servir de criadouros os vasilhames abandonados pelo homem e 

condicionados pelas chuvas, ou utilizados para armazenar água para uso doméstico. 

A seleção dos sítios para oviposição se inicia com estímulos visuais, olfatórios e 

táteis no ambiente, que determinam o comportamento da fêmea durante a procura por locais 

apropriados para oviposição, preferencialmente recipientes escuros e sombreados, com 

superfície áspera (Consoli & Oliveira 1998). Os estímulos para oviposição incluem a cor, 

densidade óptica, textura e refringência do substrato e gradientes de umidade e temperatura 

(Badano & Regidor 2002). Além de  estímulos químicos, com a ação de semioquímicos 

(feromônios e cairomônios), como por exemplo, água que já abrigou larvas pode aumentar 

a atratividade para fêmeas grávidas de A. aegypti (McCal & Cameron 1995; Darriet & 

Corbel 2008). 

Os ovos são depositados na parede do recipiente, próximos à superfície da água ou 

sobre substratos úmidos adjacentes a ela (Roberts & Hsi 1977; Madeira et al. 2002). Cada 

fêmea põe, durante dois meses, até oitenta ovos (Micieli & Campos 2003). Em um mesmo 

ciclo gonotrófico a fêmea coloca ovos em vários criadouros, garantindo assim a 

sobrevivência e melhor dispersão de sua prole (Reiter 1991). 

 Após a ovipostura a embriogênese se completa em 24 a 48 horas em temperaturas 

em torno de 27 ºC. O tempo médio entre a postura dos ovos e eclosão das larvas é variável 

e depende da exposição dos ovos à água. Sem contato dos ovos com água, as larvas prontas 

dentro dos ovos entram em diapausa e sobrevivem por até 450 dias em ambiente ressecado 

(Silva et al. 1994; Luz et al. 2008). Esta característica contribui para a dispersão passiva 

desses ovos para outras regiões através do transporte de materiais utilizados como 
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criadouros (Pates & Curtis 2005), além de promover flutuação da densidade populacional 

de mosquitos no ciclo anual, que é controlado pela quantidade de chuvas. 

As larvas possuem quatro estádios evolutivos, que são essencialmente aquáticos e 

com grande mobilidade, passam a maior parte do tempo se alimentando de materiais 

suspensos ou acumulados nas paredes e fundo dos criadouros, fazendo a ingestão não 

seletiva de partículas (FUNASA 2001). As larvas adquirem os alimentos de duas formas, 

por filtragem ou raspagem e trituração. Na filtragem, antes de serem ingeridas, as s 

substância atravessam filtros representados pelas escovas situadas ao redor da cavidade 

bucal. Assim, quando a larva está se alimentando, essas escovas movem-se de maneira 

rítmica, produzindo corrente que carreia as partículas alimentares para o orifício oral 

(Forattini 2002). Sua alimentação consiste indistintamente de microplancton presente em 

seu habitat, constituído de algas, rotíferos, bactérias, esporos de fungos, ou outras partículas 

de matéria orgânica (FUNASA 2001). O diâmetro máximo da partícula deglutida 

normalmente não ultrapassa o tamanho correspondente a 20% da largura da cabeça larval. 

Porém, este valor varia consideravelmente, podendo incluir desde partículas de dimensões 

inferiores a 1 µm até o tamanho de 1 mm. Estas partículas são classificadas em grande (1 

mm), fina (<1 mm a > 50 µm) e ultrafina (<50 µm a >0,5 µm) (Consoli & Oliveira 1998; 

Forattini 2002 ).   

Em recipientes favoráveis, temperatura ideal e boa disponibilidade de alimento, as 

larvas completam os quatro estádios larvais em torno de 7 dias, chegando à fase de pupa e 

emergência dos adultos após mais 2,5 dias (Silva et al. 1994). 

 

1.2.2 Aspectos morfológicos 

 

A. aegypti possui desenvolvimento holometabólico, com fases de ovo, larva (quatro 

estádios larvários), pupa e adulto (Fig. 2; Forattini 1996). Os ovos medem 

aproximadamente 1 mm de comprimento, são fusiformes com contorno alongado. As larvas 

apresentam aspecto vermiforme e corpo nitidamente dividido em cabeça, tórax e abdômen. 

A cabeça e tórax têm formato globoso. O abdômen é dividido em dez segmentos.  No 

oitavo segmento está inserido o sifão ou tubo de ar para a respiração na superfície da água. 

O sifão é curto, grosso e mais escuro que o resto do corpo. As pupas têm aspecto de 
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“vírgula” e dividem-se em cefalotórax e abdômen, ambos providos de cerdas. No final do 

abdômen há um par de pás ou paletas que ajudam a pupa na locomoção (Consoli & 

Oliveira, 1998).  

 

Figura 2 - Fases evolutivas de Aedes aegypti: ovo, quatro 

estádios larvais, pupa e mosquito adulto (Fonte: 

www.prdu.unicamp.br/dengue/ mosquito.html; Acesso em 19 

de julho de 2013). 

 

Os adultos (3-6 mm), machos e fêmeas, possuem o corpo delgado, sendo dividido 

em cabeça, tórax e abdômen. Apresentam pernas longas com manchas prateadas e dois 

pares de asas sendo o primeiro par funcional e outro transformado, chamado balancins, que 

regulam o equilíbrio do inseto durante o vôo.   

A cabeça tem um par de antenas de 15 artículos cada, probóscida e um par de palpos 

maxilares, que são mais curtos que a probóscida nas fêmeas e mais longos que a probóscida 

nos machos. Os olhos compostos ocupam grande parte da porção ântero-lateral da cabeça e 

são constituídos de pequenos omatídeos, responsáveis pela captação da luz (Consoli & 

Oliveira 1998). As fêmeas se diferenciam dos machos por possuírem antenas pilosas e 
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aparelho bucal do tipo picador (sugador-pungitivo), já os machos possuem antenas 

plumosas e aparelho bucal do tipo sinfonador-sugador. 

O tórax é dividido em protórax, mesotórax, no qual está inserido o primeiro par de 

asas e metatórax, com os balancins. O escudo característico de A. aegypti apresenta uma 

nítida faixa curva, branco-prateada de cada lado do tórax (mesonoto) e outra mais fina e 

reta, longitudinal, central, formando assim a figura de uma lira. O abdome é composto por 

oito segmentos evidentes e dois segmentos reduzidos modificados em ânus e genitália 

externa (Consoli & Oliveira 1998).  

 

1.3 Fungos entomopatogênicos 

 

Os primeiros estudos sobre fungos patogênicos para insetos (entomopatogênicos) 

foram feitos pelo cientista italiano Agostino Bassi a partir de 1834, que infectava lagartas 

de Bombyx mori com um fungo, hoje conhecido por Beauveria bassiana (Alves 1998). 

Mais de 700 espécies de fungos já foram descritas como patogênicas para insetos e outros 

artrópodes, e estima-se que este número seja apenas 5% do total de fungos 

entomopatogênicos existentes (Hawksworth 1991; Destéfano et al. 2004). Esses fungos 

causam 80% das doenças naturais em insetos (Alves 1998), e são de grande interesse no 

controle de pragas e insetos de importância em saúde pública (Luz et al. 2003, 2007). O uso 

destes agentes apresenta vantagens como, em geral, não serem prejudiciais à saúde humana 

e ao meio ambiente (Ward et al. 1998; Zimmermann 2007), além da especificidade e 

capacidade de dispersão e multiplicação do fungo. Micoinseticidas permitem diminuir a 

utilização de compostos químicos, e assim reduzem a contaminação do ambiente. 

 Amplamente utilizado no controle de pragas agrícolas, especialmente no Brasil, 

estes fungos são comprovadamente patogênicos para diversos tipos de vetores como os 

triatomíneos Triatoma infestans, T. sordida e Rhodnius prolixus (Luz et al. 1998, 2003; 

Rocha et al. 2011), carrapatos das espécies Rhipicephalus microplus, R sanguineus e 

Amblyomma cajennense (Fernandes & Bittencourt 2008), barata Periplaneta Americana 

(Hubner–Campos et al. 2013), além dos mosquitos dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles 

(Scholte et al. 2004).  
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1.3.1 Fungos entomopatogênicos em mosquitos 

 

Na década de 1960 começaram estudos sobre fungos entomopatogênicos para 

controle de mosquitos (Scholte et al. 2004), principalmente para controle de larvas, com os 

gêneros Culicinomyces, Lagenidium e Coelomomyces (Federici 1995). Porém, Laginex® à 

base de Lagenidium giganteum, hoje classificado como Chromalveolata, foi o único 

micoinseticida registrado e comercializado para controle de larvas de mosquitos. A partir 

da década de 1970 foram usados preferencialmente bioinseticidas à base de bactérias da 

espécie B. thuringiensis para controle larval. Porém com o aumento da resistência de larvas 

de mosquitos vetores a inseticidas e o avanço na produção e formulação de fungos, 

aumentou novamente o interesse por micoinseticidas (Scholte et al. 2004).  

C. clavisporus, por exemplo, é efetivo contra larvas de mosquitos dos gêneros 

Aedes, Culex e Anopheles (Sweeney 1979). Outras espécies de fungos, como Beauveria 

bassiana e Metarhizium anisopliae, são efetivas contra larvas e adultos dos mesmos 

gêneros de mosquitos (Alves et al. 2002; Scholte et al. 2003; Mnyone et al. 2009; Bukhari 

et al. 2010). Fungos dos gêneros Isaria, Paecilomyces e Lecanicillium também mostraram 

ter potencial contra adultos de A. aegypti (Leles et al. 2010) e fungos dos  gêneros de 

Paecilomyces, Isaria, Penicillium e Metarhizium, em condições de laboratório, atacaram 

ovos desse mosquito (Luz et al. 2007). 

 

1.3.2 Culicinomyces clavisporus 

 

C. clavisporus foi isolado pela primeira vez no ano de 1972 em dois países 

diferentes, Austrália e EUA. Ambos os isolados foram obtidos a partir de larvas de  

anofelínos provenientes de criação de laboratório (Scholte et al. 2004). No início era 

chamada de C. clavosporus, porém em 1982 esta espécie foi renomeada para C. clavisporus 

(Sweeney et al. 1982).  Ainda nesse mesmo ano, Cooper & Sweeney (1982) demostraram 

que larvas de A. aegypti são susceptíveis à infecção por C. clavisporus, conseguindo re-

isolar o patógeno a partir de larvas que foram infectadas em laboratório.  

C. clavisporus é um fungo aquático que acomete facultativamente várias espécies de 

larvas de dípteros (Scholte et al. 2004). Estudos de laboratório e de campo demostraram 



9 

 

que larvas de Simuliidae, Chaoboridae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Ephydridae, 

Syrphidae e Culicidae são susceptíveis a este fungo, especialmente larvas dos gêneros 

Aedes, Anopheles e Culex (Knight 1980; Sweeney 1979). Geralmente a infecção se dá por 

via oral, entretanto em altas concentrações, conídios podem se aderir à cutícula da cabeça, 

tórax e abdome, mas apenas foi observada penetração através da papila anal (Sweeney 

1979). 

O ciclo biológico assexuado de C. clavisporus ocorre basicamente em cinco etapas: 

ingestão de conídios, adesão, germinação, penetração e colonização da larva infectada.  Por 

via de regra, a infecção se inicia após ingestão de conídios (Fig. 3), que se aderem na 

parede do intestino médio ou posterior. A germinação começa algumas horas após a 

ingestão, com a formação de tubo germinativo e hifas. A penetração na parede do intestino 

é favorecida pela pressão exercida pelas hifas associadas a enzimas como proteases, 

quitinases, e lipases (Goettel 1988). Após a invasão da hemocele, inicia-se o processo de 

colonização de toda a cavidade corporal das larvas com hifas. A morte das larvas ocorre 

dentro de dois a sete dias, porém, se houver a ingestão de uma elevada quantidade de 

conídios, as larvas morrem antes da hemocele  ser colonizada pelas hifas (Sweeney 1981a; 

Federici 1981). A razão para esta morte rápida ainda não é muito bem conhecida, mas 

estudos apontam que pode ser provocada por substâncias tóxicas associadas com a 

germinação e o crescimento de hifas invasoras, que só é letal quando se ingere uma grande 

quantidade de conídios (Sweeney 1983).  Após a morte da larva, hifas se externalizam 

através da cutícula, formando uma camada de conidióforos na parte externa do cadáver, 

com maior frequência nos segmentos abdominais posteriores. Estes conidióforos produzem 

conídios, que podem infectar larvas saudáveis. Ocasionalmente, larvas infectadas podem se 

desenvolver e o patógeno transmitido aos sucessivos estágios do hospedeiro, inclusive 

adultos, que morrem alguns dias depois de emergir e podem produzir conídios, portanto, 

adultos podem ser responsáveis pela dispersão de C. clavisporus (Debenham & Russel 

1977; Goettel et al. 1984). Apesar da infecção por via de regra ser oral, não há relatos de 

testes feitos para se verificar a atividade ovicida ou adulticida deste fungo. 
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Figura 3 – Conidios (seta vermelha) e hifas de C. 

clavisporus corados com solução de Amann. 

 

Fatores como estádio de desenvolvimento e espécies de larvas podem influenciar no 

grau de virulência de C. clavisporus.  Larvas de primeiro ou segundo estádio são 

consideravelmente mais suscetíveis à infecção do que os estádios mais avançados 

(Sweeney 1981b, 1983).  Larvas de A. aegypti são mais expostas ao fungo que larvas de 

espécies do gênero Anopheles (Cooper & Sweeney 1982). Esta diferença ocorre devido à 

sedimentação de conídios, que se acumulam no fundo dos recipientes, local onde são mais 

acessíveis às larvas de A. aegypti, já que estas se alimentam preferencialmente de materiais 

presentes no fundo, diferentemente de larvas do gênero Anopheles, que buscam alimentos 

na superfície da água (Sweeney 1981b; Cooper & Sweeney 1982). A temperatura também 

pode influenciar na ação de C. clavisporus, já que a 30ºC a infectividade é bastante 

limitada, sendo considerado 25 e 27ºC as temperaturas ótimas para germinação e infecção, 

respectivamente (Sweeney 1978).  

Apesar da seletividade de C. clavisporus para matar larvas de mosquitos, pesquisas 

com este fungo diminuiram significativamente em meados da década de 1980. A 

diminuição do interesse por este grupo de fungos foi devido a resultados obtidos em poucos 

estudos, onde se constatou a necessidade de altas concentrações de conídios para um 
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controle mais efetivo, além do baixo tempo de prateleira, quando os conídios são estocadas 

em suspensões aquosas, e do baixo efeito residual no sitio de aplicação (Scholte et al. 

2004). Para aumentar o potencial de C. clavisporus no controle biológico de mosquitos, 

esforços devem focalizar no desenvolvimento de formulados de baixo custo e de fácil 

aplicação. Estas formulações devem garantir a estabilidade das formas infectantes e o 

contato destas com o vetor alvo 

 

1.4 Formulações de micoinseticidas 

 

A formulação visa aumentar a eficiência de ação e persistência de fungos 

entomopatogênicos no meio de aplicação. Para tanto, considera-se o comportamento da 

praga alvo e as características dos micro-organismos. O formulado é preparado misturando 

aditivos aos propágulos fúngicos. Estes aditivos podem ser líquidos, tais como, água, óleo 

puro ou emulsões óleo-água, ou podem ainda ser sólidos na forma de pós e granulados de 

diferentes tamanhos (Burgues 1998). 

Aditivos em formulações de conídios auxiliam a ação do fungo sobre o vetor alvo. 

A adição de óleos aumenta a proteção de conídios contra  efeitos de estresse devido a 

fatores abióticos no meio ambiente como, umidade, alta temperatura, pH e radiação 

ultravioleta (Batta 2003). Testes com formulações oleosas de conídios de B. bassiana e M. 

anisopliae em triatomíneos demonstraram que esses formulados permitem melhor 

impregnação de conídios causando uma infecção e morte mais rápida dos insetos tratados 

(Luz & Batagin 2005). Além disso, os conídios permaneceram viáveis por mais tempo 

quando comparados aos conídios preparados em formulados aquosos (Luz et al. 1998; 

Batta 2003; Maranga et al. 2005). 

Formulados secos de conídios, combinam propriedades absorventes e abrasivas de 

pós com a atividade entomopatogênica de fungos (Faulde et al. 2006; Batta 2008). A terra 

diatomácea tem origem de resíduos fósseis de algas diatomáceas, ricos em silício, sendo 

um produto natural que não produz resíduos tóxicos. O modo de ação se baseia na adesão à 

superfície do inseto e abrasão da cera epicuticular. A epicutícula protege o inseto contra 

perda de líquido corporal através da superfície. A morte do inseto ocorre principalmente 

por desidratação (Quarles 1992; Korunic 1998; Alves et al. 2006). A terra diatomácea pode 
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provocar um efeito sinérgico com o fungo quando combinados, matando o inseto mais 

rapidamente (Akbar et al. 2004; Athanassiou & Steenberg 2007).  Terra diatomácea 

combinada com óleo vegetal e M. anisopliae mostrou-se altamente eficiente ao eliminar 

ninfas de T. infestans mesmo em condições desfavoráveis de umidade (Luz et al. 2012) .  

Formulações granuladas imobilizam as formas infectantes dos fungos dentro de 

uma matriz de celulose ou outros tipos de polímeros. Apresentam vantagens por serem de 

fácil manuseio e aplicação, já que não necessitam de nenhum preparo prévio momentos 

antes da aplicação, como acontece com os formulados emulsionáveis. Também é possível a 

adição de aditivos capazes de promover a ingestão do formulado pelo vetor/praga alvo, 

quando o fungo utilizado age por via oral (Burgues 1998).  

 

1.5 Peletização 

 

Pellets são formas farmacêuticas sólidas multiparticuladas para administração por 

via oral, e geralmente preenchem cápsulas de gelatina dura, podendo também ser 

compactados na forma de comprimidos (Aulton 2005; Pezzini et al. 2007). São 

microgrânulos de geometria esférica, e é originado após a mistura e aglomeração de pós 

(ativos e excipientes). Por apresentarem diversas vantagens tecnológicas e terapêuticas, os 

pellets geram grande interesse por parte das indústrias farmacêuticas (Santos et al. 2004). 

Dentre estas vantagens, destacam-se a possibilidade de se fazer revestimentos para 

liberação prolongada, retardada, sustentada ou conferir resistência a um determinado pH e 

assim a liberação em local específico, a estreita distribuição no tamanho das partículas, 

além da possibilidade de combinação de pellets com ativos diferentes (Santos et al. 2004; 

Pezzini et al. 2007) 

Os pellets produzidos na indústria farmacêutica possuem tamanhos que variam de 

500 e 1500 μm, e o método de fabricação mais utilizado atualmente é o de 

extrusão/esferonização. Está técnica desenvolvida por Nakahara e aplicada a partir da 

década de 1970 na indústria farmacêutica, é constituída basicamente por cinco operações 

unitárias: mistura dos pós, aglomeração úmida, extrusão, esferonização e secagem (Fig. 3; 

Sousa et al 2002; Trivedi et al. 2007). 
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Figura 4 – Etapas do processo de peletização por extrusão/esferonização. 

 

1.5.1 Mistura dos pós e malaxagem  

 

 A mistura é uma operação onde é feita a homogeneização dos pós a serem 

utilizados na preparação dos pellets, devendo garantir a homogeneidade da formulação.  A 

malaxagem consiste na umidificação dos pós através da adição de um líquido de 

granulação. O líquido de granulação deve ser compatível com todos os componentes da 

mistura de pós, e a sua quantidade deve ser aquela que garanta uma massa umidificada e 

plástica, ideal para o processo de extrusão. Para obter um bom fluxo durante os processos 

seguintes e evitar perdas de materiais, a malaxagem deve garantir a distribuição homogênea 

do líquido e a diminuição da quantidade de pós em suspensão.  O tempo e a velocidade da 

malaxagem devem ser controlados a fim de ser evitar aumento excessivo de temperatura e 

perda de umidade da massa (Santos et al. 2004). 

 

1.5.2 Extrusão 

 

Na extrusão, a massa úmida, originada na malaxagem, sofre compactação sendo 

modelada sob a forma geométrica de cilindros com diâmetro uniforme. Os aparelhos de 

extrusão são classificados de acordo com o design dos orifícios e com os mecanismos de 

alimentação. Dentre os extrusores utilizados na indústria farmacêutica destacam-se: 

extrusor de parafuso-sem-fim, extrusor de tamis (peneira) e de cesto, extrusor de pistão e 

extrusor de rolos. O extrusor de rolos é formado por um orifício de alimentação, rolos de 

compactação e uma rede circular com perfurações, sendo o tamanho dos pellets 

determinado pelo diâmetro das perfurações desta rede (Fig 5A). A extrusão tem início com 

a alimentação da massa umidificada para o interior do aparelho de extrusão, que segue para 

a superfície interna da rede de extrusão. A ação dos rolos força a passagem da massa para o 
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exterior da rede através dos seus orifícios, formando, assim, o produto de extrusão, também 

chamado de extrusado (Fig 5A ; Santos et al. 2004). 

 

 

Figura 5 – Modelo de um extrusor de rolos (A). Esquema do processo de 

esferonização (B). Mecanismos de formação de pellets durante a 

esferonização, modelos sugerido por Rowe (1985) (C) e Baert & Remon 

(1993) (D). Adaptado de Santo et al. (2004) e Aulton (2005). 

 

 

1.5.3 Esferonização 

 

Esta operação consiste em processar uma quantidade pré-determinada de produto de 

extrusão até que sejam alcançados a forma e o grau de esferonização desejados. Os 

esferonizadores consistem em uma placa rotatória, contendo ranhuras perpendiculares ou 
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radiais, dentro de uma câmara cilíndrica (Fig. 4B). O diâmetro desta placa rotatória é 

variável conforme de acordo com a quantidade de material que se deseja processar. Todos 

os esferonizadores possuem a parede do interior do cilindro lisa e polida. O processo tem 

início quando, por ação da placa de esferonização, o produto de extrusão é quebrado em 

comprimentos uniformes e gradualmente moldado em forma esférica (Santos et al. 2004). 

A esferonização pode ser dividida em diferentes estágios seqüenciados, como descrita por 

Rower (1985): numa primeira fase o extrusado cilíndrico é quebrado em dimensões 

menores e de comprimento igual ao seu diâmetro; segue-se a formação de uma estrutura em 

forma de haltere, que é moldada em forma elíptica e finalmente modelada em forma 

esférica (Fig. 4C). Outro mecânimo descrito por Baert & Remon (1993) sugere que o 

extrusado sofre uma torção central, seguida de quebra e por seguinte a formação das esferas 

(Fig. 4D; Santos et al. 2004).  Nesta etapa, fatores como tempo de esferonização, 

velocidade e carga de materiais podem influeciar nas caracterisiticas finais dos pellets. 

 

1.5.4 Secagem 

 

Os pellets produzidos na fase de esferonização são prontamente coletados e seguem 

para a secagem. A secagem pode ser feita em leito estático (estufa) ou em leito fluidizado. 

A escolha da temperatura em que é realizada a secagem é determinada pelas características 

físico-químicas dos ativos e excipientes utilizados.  A opção por secagem em leito 

fluidificado requer a utilização de um sistema que permita a introdução de ar seco e 

aquecido para dentro da câmara de secagem, promovendo, assim, a secagem do material e 

produzindo, ao mesmo tempo, o constante movimento (Santos et al. 2004). O tempo de 

secagem varia de acordo com o método escolhido e temperatura utilizada, podendo variar 

de minutos (leito fluidizado) a horas (estufa). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Epidemias recorrentes de Dengue, com números alarmantes de casos notificados, têm 

intensificado o combate a A. aegypti, atualmente seu principal vetor.  As campanhas são 

feitas com destruição de criadouros, conscientização da população e aplicações de 

inseticidas químicos. Entretanto há relatos do aparecimento de populações de mosquitos 

resistentes a inseticidas químicos utilizados, o que pode comprometer o sucesso das 

campanhas.  Por isso, a busca por métodos de combate integrado deve ser incentivada. 

Fungos entomopatogênicos agem por mecanismos complexos de infecção, que envolvem 

diversas etapas, portanto, o aparecimento de mosquitos resistentes a fungos parece 

improvável. C. clavisporus, espécie que infecta principalmente larvas de dípteros, não 

apresenta risco para o homem ou outros animais, inclusive outras famílias de insetos. 

Atualmente esta espécie é pouco estudada, e tem grande interesse para o desenvolvimento 

como micoinseticida. Para este fungo ser mais efetivo no campo, devem ser feitas 

formulações adaptadas ao comportamento do vetor alvo. Além disso, estes formulados, 

granulados por exemplo, devem proteger o fungo de condições estressantes de fatores 

abióticos. Ainda é desconhecido o efeito de formulados granulados contendo conídios de C. 

clavisporus contendo aditivo palatável para larvas de A. aegypti. Acredita-se que este 

aditivo estimula as larvas a ingerirem o formulado contendo conídios.  A padronização da 

preparação de pellets contendo conídios de C. clavisporus e o conhecimento acerca da sua 

estabilidade e ação em larvas irá contribuir para o desenvolvimento de um micoinseticida à 

base deste fungo para combate de A. aegypti.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 

 Contribuir com o desenvolvimento de uma formulação granulada contendo conídios de C. 

clavisporus para controle de larvas de A. aegypti. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Testar a patogenicidade e a virulência de C. clavisporus ARSEF 644 em larvas de A. 

aegypti. 

- Padronizar a produção de pellets de celulose microcristalina contendo aditivo palatável 

para larvas. 

- Estudar a estabilidade em água de pellets de celulose com ou sem aditivo. 

- Verificar o desenvolvimento de larvas de A. aegypti alimentadas com pellets com ou sem 

aditivo. 

- Produzir pellets formulados com conídios de C. clavisporus e testar o efeito em larvas de 

A. aegypti 

- Avaliar o efeito da temperatura sobre a viabilidade de conídios de C. clavisporus. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Origem e criação de Aedes aegypti e preparação de larvas 

 

A colônia de A. aegypti, originária de larvas coletadas em ovitrampas em Goiânia, 

no ano de 2012, é mantida no Laboratório de Patologia de Invertebrados a 27 ± 5 ºC, 

umidade relativa (UR) 75 ± 10 % e fotofase natural. Os machos e fêmeas adultos foram 

criados em gaiolas teladas (50 cm de altura, 40 cm de largura e 50 cm de profundidade) 

seguindo a metodologia descrita por Lima et al. (2009). No interior das gaiolas foram 

colocados recipientes (100 ml) âmbar contendo papel filtro e água, local onde as fêmeas 

fizeram a postura de ovos. Duas vezes por semana os papeis filtro contendo ovos foram 

retirados e postos em câmara úmida (UR > 98%) por dois dias para completar a 

embriogênese, e depois foram estocados dentro de caixa de plástico (12 cm de altura, 26 cm 

de largura e 33 cm de profundidade) em BOD a 27 ± 1 ºC e UR 75 ± 10 % até a utilização.  

Para manutenção da colônia e produção de larvas para ensaios, ovos foram 

transferidos para bacias redondas de plástico (29 cm de largura e 15 cm de altura) 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). Larvas utilizadas nos 

experimentos foram transferidas para um copo de plástico contendo 150 ml de água e 

mantidas em jejum por até 24 horas. Larvas não utilizadas nos experimentos foram 

alimentadas até a muda para pupas, que foram transferidas para potes de plástico contendo 

150 ml de água de torneira, e estes foram colocados dentro da gaiola para a emergência de 

adultos. 

 

4.2 Origem, manutenção e produção de conídios de Culicinomyces clavisporus  

 

 C. clavisporus (ARSEF 644) foi obtido da coleção do USDA-ARS Biological 

Integrated Pest Management Research, Robert W. Holley Center for Agriculture and 

Health, Ithaca, EUA. ARSEF 644 foi isolado a partir de larva de Anopheles amictus hilli 

em 1981 na cidade de Sydney, Austrália. O fungo foi repicado rotineiramente em placas de 

Petri (100 mm de largura e  15 mm de altura) contendo 50 ml do meio BDA (amido de 
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batata 4 g, dextrose 20 g e ágar 15 g; Difco®, Becton, Dickinson and Company, Sparks, 

USA) e incubado a 25 ± 1 ºC, 75 ± 10 % de UR e fotofase de 12 horas por 15 dias. Depois 

foi mantido em geladeira a 4 ºC até a utilização.  

 Para produção de conídios foi utilizado meio pobre em nutrientes contendo milho e 

extrato de levedura (ML) acrescido de cloranfenicol. Para a preparação do meio ML, foram 

autoclavados 20 g de grãos de milho (Ecobio®, Salet Ltda, Coronel Biaco, Brasil) em 200 

ml de água destilada por 20 minutos a 121 ºC. Os grãos de milho foram peneirados e 

desprezados, e o líquido centrifugado a 4200 rotações por minuto (rpm) por 2 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para béquer e o material sólido obtido no sedimento  foi 

desprezado. O volume foi ajustado com água destilada para um litro e em seguida foram 

acrescentados 1 g de extrato de levedura (Bacto®, Becton, Dickinson and Company) e 0,5 g 

de cloranfenicol (Farmácia Officinal, Goiânia, Brazil). Em seguida, o meio foi agitado em 

agitador magnético por 3 minutos. Aliquotas de cento e cinquenta ml do meio ML foram 

transferidos para frascos de Erlenmeyer de 250 ml e autoclavados por 20 minutos a 121 ºC.  

O meio foi estocado em geladeira a 4 ºC até a utilização.  

 Rotineiramente cubos de aproximadamente 1 cm2 foram cortados de culturas 

fúngicas de C. clavisporus e adicionados a frascos contendo meio ML e em seguida os 

frascos foram incubados em “Shaker” a 100 rpm e 25 ± 1 ºC. Após 15 dias de agitação, a 

cultura foi filtrada em algodão hidrófilo e centrifugada a 4200 rpm por 4 minutos.  O 

sobrenadante foi desprezado e os conídios sedimentados, por duas vezes, suspensos em 30 

ml de água deionizada estéril e a suspensão novamente centrifugada. Posteriormente, os 

conídios foram ressuspendidos em 10 ml de água destilada estéril e quantificados com 

câmara de Neubauer. As suspensões de conídios foram então ajustadas para as 

concentrações (conídios/ml) necessitadas. 

 

4.3 Avaliação do efeito larvicida de Culicinomyces clavisporus ARSEF 644 em Aedes 

aegypti 

 

 Foram preparadas seis suspensões de conídios nas seguintes concentrações: 3,3x104; 

105; 3,3x105; 106; 3,3x106 e 107 conídios/ml. Trinta e cinco ml de cada suspensão foram 

colocadas em copo de plástico (50 ml) e em seguida adicionadas 10 larvas de terceiro 
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estádio (L3). Para o controle foram utilizados 35 ml de água deionizada autoclavada. Os 

copos foram cobertos com filme de PVC contendo 10 furos feitos com agulha hipodérmica 

(0,70 x 25 mm). As larvas foram incubadas a 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas por até 10 

dias, sendo alimentadas a cada dois dias. Diariamente a mortalidade de larvas foi 

quantificada. Larvas mortas foram retiradas e colocadas em outro copo contendo 35 ml de 

água destilada e incubadas nas mesmas condições por até 10 dias. Ao final de cada 

experimento, e a fim de se comprovar a morte por infecção, larvas mortas foram colocadas 

em lâmina e examinadas em lupa (20x). Em seguida, as larvas foram coradas com solução 

de Amann diluída 1:1 com ácido lático e o desenvolvimento de hifas e a conidiogênese 

foram observados em microscópio ótico (400 x). Foram feitas quatro repetições 

independentes. 

 

4.4 Produção de pellets 

 

 Os pellets foram produzidos no Laboratório Farmatec da Faculdade de 

Farmácia/UFG. Foram preparados pellets contendo 100% de celulose microcristalina 

(Mingtai Chemical Co Ltd., Bah - Der City, Taiwan; 30 g), 90% celulose (27 g) + 10% 

farinha de soja (Viapaxbio, Joinville, Brasil; 3 g) ou 80% celulose (24 g) + 20% de farinha 

de soja (6 g), contendo ou não conídios na concentração de 108 conídios/g de pellets.   

Na preparação, a celulose foi pesada e misturada, ou não, com a farinha de soja. Em 

pellets formulados com conídios, foi utilizado na malaxagem 30 ml de suspensão de 

conídios na concentração 1,0x108 conídios/ml, em pellets sem conídios foi utilizado 30 ml 

de água deionizada. A homogeneização de conídios e umidificação foram feitas 

gradativamente e manualmente por mais ou menos 5 minutos. A massa úmida e homogênea 

foi extrusada em um extrusor de rolos (20 Extruder, Caleva, Sturminster Newton, 

Inglaterra) com malha de 0,5 mm a 25 rpm. Após toda massa ser extrusada (5 minutos em 

média), o extrusado foi colocado em um esferonizador (Multi Bowl Spheronizer, Caleva), 

com placa com ranhuras perpendiculares, por 5 minutos a 1500 rpm (Fig. 6).  Os pellets 

formados foram secos em leito fluidizado (Hüttlin, Bosch, Stuttgart, Alemanha) a 40 ºC por 

30 minutos ou em estufa a 32 ºC por 24 horas. Após a secagem os pellets foram analisados 
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quanto ao seu teor de umidade utilizando uma balança de infravermelho (IV2000, Gehaka, 

São Paulo, Brasil). 

 

Figura 6 – Processo de preparado de pellets por extrusão-esferonização: Massa obtida após 

a malaxagem (A). Extrusor de rolos (B). Material em processo de extrusão (C). 

Esferonizador (D). Pellets formados após o processo de esferonização (E). 
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4.5 Avaliação da manutenção da estrutura de pellets em água 

 

Quinze mg de pellets, sem conídios, contendo 0%, 10% ou 20% farinha de soja 

foram quantificados, em seguida colocados em recipiente de plástico (50 ml) contendo 35 

ml de água deionizada. Os copos foram cobertos com filme de PVC e incubados a 25 ± 1 

ºC por 15 dias. Diariamente os pellets foram examinados e quantificados quanto a sua 

inalteração, presença de rachaduras, erosão e/ou desintegração, sendo analisados 100 

pellets por recipiente. Pellets foram considerados inalterados quando não foram observadas 

modificações em sua estrutura, rachados quando haviam rupturas da superfície externa e 

erodido e/ou desintegrados quando estavam parcialmente ou completamente 

desestruturados. Foram feitas três repetições independentes. 

 

4.6 Avaliação do desenvolvimento de larvas de Aedes aegypti alimentadas com pellets  

 

Quarenta mg de pellets, sem conídios, contendo 0%, 10 % ou 20% farinha de soja 

ou 40 mg de ração triturada para gatos foram colocados em recipientes de plástico (50 ml) 

contendo 35 ml de água de torneira, e posteriormente foram adicionadas 10 larvas L1 ou 

L3. Os recipientes foram cobertos com filme PVC contendo 10 furos feitos com agulha 

hipodérmica (0,7 x 25 mm), e incubados a 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas por até 15 dias. 

Para o controle foi utilizada apenas água de torneira, sem nenhum tipo de alimentação. 

Diariamente o desenvolvimento ou morte de larvas foram quantificados, e as exúvias 

retiradas a fim de comprovar a mudança de estádio/estágio. Foram feitas três repetições 

independentes. 

 

4.7 Avaliação da atividade larvicida de pellets formulado com conídios de 

Culicinomyces  clavisporus em Aedes aegypti 

 

 Trinta e cinco mg de pellets formulado com conídios na concentração de 108 

conídios/g, secos em leito ou estufa e contendo 0% ou  10% de farinha de soja foram 
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colocados em recipientes de plástico (50 ml) contendo 35 ml de água de torneira. Dez 

larvas de terceiro estádio foram colocadas em cada copo, e os copos incubados a 25 ± 1 ºC 

e fotofase de 12 horas por até 15 dias. Os controles foram feitos utilizando 35 ml de água 

de torneira ou 35 ml de suspensão de conídios na concentração de 105 conídios/ml. Está 

concentração de conídios foi calculada levando em consideração que 35 mg de pellets 

contém 3,5 x 106 conídios, e em 35 ml de água a concentração final seria de 105 

conídios/ml. O desenvolvimento e mortalidade de larvas foram quantificados diariamente. 

Larvas mortas foram retiradas e colocadas em outro recipiente contendo 35 ml de água 

deionizada e incubadas nas mesmas condições. A fim de se comprovar a morte por 

infecção,  ao final de cada experimento, larvas mortas foram colocadas em lâmina e 

examinadas em lupa (20x). Em seguida, as larvas foram coradas com solução de Amann 

diluída 1:1 com ácido lático e o desenvolvimento de hifas e a conidiogênese foram 

observados em microscópio ótico (400 x). Foram feitas duas repetições com duas réplicas 

cada para cada método de secagem de pellets de utilizado. 

 

4.8 Avaliação do efeito da temperatura sobre a viabilidade de conídios de 

Culicinomyces clavisporus 

 

Foi preparada suspensão de conídios na concentração de 105 conídios/ml. Alíquotas 

de 5 ml da suspensão foram colocadas em tubos de ensaio com rosca (16  125 mm) e em 

seguida expostas em banho-maria a 40 ± 1 ºC por 30 minutos, 32 ± 1 ºC, 27 ± 1 ºC ou 25 ± 

1 ºC por 24 horas. Após a exposição, 20 µl das suspensões foram inoculadas em 4 ml de 

meio BDA acrescido  de extrato de levedura (1 g/l) e  cloranfenicol (0,5 g/l), e as placas 

incubadas por períodos de 24, 48 ou 72 horas a 25 ± 1 ºC, 75 ± 10 % UR e fotofase de 12 

horas. O controle foi feito inoculando a suspensão de conídios sobre o meio BDAL sem a 

exposição prévia e incubados nas mesmas condições. Após a incubação, uma gota de 

solução de Amann diluída 1:1 com ácido lático foi adicionada à placa e a germinação foi 

quantificada em microscópio ótico. Conídios foram considerados germinados quando o 

tamanho do tubo germinativo era maior que o comprimento mínimo do conídio.  Foram 

contados 300 conídios por placa (entre germinados e não germinados) e o percentual 

relativo de germinação foi calculado através da relação com a germinação dos conídios 



24 

 

expostos às temperaturas (Gt) com a germinação de conídios do controle (Gc), utilizando-

se a seguinte equação: Germinação Relativa (%) = (Gt/Gc)  100 (Braga et al. 2001). 

Foram feitas três repetições independentes. 

 

4.9 Análise de resultados 

 

Resultados percentuais da mortalidade e germinação 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 (TL50 e TL90) e seus intervalos 

de confiança (IC 95%) e concentrações letais para matar 50 e 90% das larvas (CL50 e CL90) 

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 Efeito larvicida de Culicinomyces clavisporus em Aedes aegypti 

Houve efeito significativo da concentração de conídios na mortalidade de larvas 

(F6,21 ≥ 131,1; P < 0,001), que variou entre 62,5% (3,3x104 conídios/ml) a 100% (≥ 105 

conídios/ml; Tab. 1). Quando expostas à concentração ≥ 106 conídios/ml, pelo menos 

77,5% das larvas haviam morrido com três dias de incubação (Tab. 1; Fig. 7). Nestes três 

primeiros dias, não houve mortalidade das larvas expostas a conídios nas concentrações de 

≤ 3,3x104 conídios/ml e no controle.  No sexto dia de incubação, 100% das larvas haviam 

morrido nas concentrações ≥ 3,3x105 conídios/ml (Tab. 1; Fig. 7). A mortalidade 

acumulada do controle foi ≤ 5% ao final dos experimentos. Já os tempos letais para matar 

50 e 90% (TL50 e TL90) das larvas foram menores na concentração 107 conídios/ml (1,7 e 

2,6 dias) e maiores na concentração 3,3x104 conídios/ml (8,6 e 13,1 dias; Tab. 1).  

 

Figura 7 – Mortalidade relativa acumulada de larvas de terceiro estádio de 

Aedes aegypti expostas à conídios de Culicinomyces clavisporus em 

diferentes concentrações (3,3x104, 105, 3,3x105, 106, 3,3x106 ou 107 

conídios/ml) por até 10 dias. 
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Tabela 1 – Mortalidade acumulada (% ± erro padrão da média; EM) de larvas de Aedes aegypti expostas a diferentes concentrações de 

conídios de Culicinomyces clavisporus e incubadas1 por até 10 dias, e tempos letais para matar 50 (TL50) e 90% (TL90) de larvas com 

os seus respectivos intervalos de confiança (95% IC) e slope (± EM). 

Concentração 

(conídios/ml) 

Mortalidade acumulada (% ± EM)                                       Tempo letal (95% IC)  

3° dia  6° dia 10° dia 
 

TL50 TL90 Slope ±EM 

Controle2 0a 0a 5 ± 3,3a   3 3 - 

3,3x104 0a 17,5 ± 7,3b 62,5 ± 15,2b 
 

8,6 (6,0 - 13,6)d 13,1 (10,2 - 28,6)c 0,3 ± 0,05 

105 0a 45 ± 3,3c 100c 
 

6,2 (4,8 - 7,6)d 8,6 (7,3 - 11,6)c 0,5 ± 0,07 

3,3x105 40 ± 8,2b 100d 100c 
 

3,2 (2,6 - 3,6)c 4,7 (4,2 - 5,5)b 0,8 ± 0,16 

106 77,5 ± 7,3c 100d 100c 
 

2,7 (2,1 - 3,1)b 4,6 (3,9 - 5,8)b 0,6 ± 0,12 

3,3x106 92,5 ± 5,5d 100d 100c 
 

2,4 (1,9 - 2,7)b 3,7(3,3 - 4,5)b 0,9 ± 0,16 

107 100e 100d 100c 
 

1,7 (1,2 - 2,1)a 2,6(2,2 - 2,9)a 0,9 ± 0,16 

F6,21 131,1 184,1 56,1   - - - 

P <0,001 <0,001 <0,001   - - - 

 

1 - 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas 

2 - Água destilada estéril sem conídios 

3 - Valores insuficientes para o cálculo dos tempos letais. 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a - e) foram significativamente diferentes entre si (P < 0,05). 
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As concentrações letais para matar 50 e 90% (CL50 e CL90), calculadas com base na 

mortalidade acumulada do terceiro dia foram 4,5x105 (Intervalo de confiança IC 95%: 

3,6x105 - 5,8x105) conídios/ml e 1,4x106 (IC 95%: 9,7x105 - 2,3x106) conídios/ml, 

respectivamente. As larvas mortas analisadas apresentaram coloração escura por todo o seu 

corpo (Fig. 8A), e foram observados crescimento de hifas e conidiogênese de C. 

clavisporus (Fig. 8B, C). 

 

Figura 8 – Larva de terceiro estádio de Aedes aegypti morta por infecção por Culicinomyces 

clavisporus (A). Estruturas fúngicas, hifas e conídios (seta vermelha), coradas por solução 

de Amann (B, C). 

 

5.2 Secagem, estrutura dos pellets e a sua estabilidade em água 

  

Na Fig. 9A é apresentado o extrusado de celulose microcristalina, momentos antes 

da esferonização. Após a secagem em leito fluidizado a 40 ºC por 30 minutos, os pellets, 

independentemente do acréscimo ou não de farinha de soja, apresentaram umidade final ≤ 

3,5%, já a secagem em estufa a 32 ºC por 24 horas resultou em umidades de ≤ 5,7%. A 

distribuição da forma dos pellets, sem ou com farinha de soja, foi heterogênea, com pellets 

esféricos, na forma de bastonete ou de halteres (Fig. 9).  

Após a colocação em água, a maior parte dos pellets imediatamente sedimentou e 

ficou depositada no fundo do copo. Uma pequena parte (± 10%) flutuou na superfície da 

água, mas também sedimentou em menos de 24 horas.  No primeiro dia de exposição à 

água, houve efeito significativo da porcentagem de farinha soja no aparecimento de 

rachaduras nos pellets (F1,7 = 31,9; P < 0,001). Entre os dias 5 e 10 não foi observado efeito 

significativo (F1,7 ≤ 5,1; P ≥ 0,2), porém, no dia 15 houve novamente efeito significativo 
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(F1,7 = 5,7; P = 0,04; Tab. 3; Fig. 9). Em relação à erosão/dissolução, houve efeito 

significativo da porcentagem de soja (F1,7 ≥ 21; P < 0,001). Foram observados rachaduras 

na superfície dos pellets um dia após serem expostos à água, sendo o maior número (≥ 

59,7%) em pellets contendo farinha de soja. A erosão/desintegração em 3% dos pellets 

contendo 20% de farinha de soja começou no quinto dia de incubação (Tab. 2; Fig. 10). Ao 

final dos experimentos não foram observados erosão/desintegração em pellets contendo 

somente celulose, mas 80 ± 1,5% apresentaram rachaduras. Já nos pellets contendo farinha 

de soja, houve a erosão/dissolução de 8,3 e 23% de pellets contendo 10 ou 20% de farinha 

de soja, respectivamente (Tab. 2; Fig. 10). Após 10 dias de incubação, foi possível observar 

um crescimento moderado de filme sobre os pellets. 

 

 

Figura 9 - Extrusado de celulose microcristalina momentos antes do processo de 

esferonização (A). Pellets após a secagem em leito fluidizado (B). Pellets na forma esférica 

(seta branca), halteres (seta vermelha) ou bastonete (seta verde) (C e D). 
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Figura 10 – Pellets sem ou com farinha de soja (10 ou 20%) sem alterações (A), rachados (B) ou erodidos/desintegrado (C) expostos à água por até 

15 dias. 

 

Tabela 2 – Número relativo de pellets de celulose com ou sem farinha de soja (10 ou 20%) sem alterações estruturais (SA; %), rachados (R; %) ou 

erodidos/desintegrado (E/D; %) expostos à água e incubados por até 15 dias1. 

 

1 - Os pellets foram considerados SA quando não eram observadas alterações em suas estruturas, R quando haviam rupturas na sua estrutura externa e 

E/D quando estavam parcialmente ou completamente desintegrado.  

3 - Foram pesados cerca de 15 mg de pellets e quantificados, em seguida colocados em 35 ml de água de torneira e incubados a 25 ± 1 ºC.
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5.3 Desenvolvimento e mortalidade de larvas de Aedes aegypti alimentadas com pellets 

sem conídios 

 

Imediatamente após colocar larvas em contato com pellets, foi possível ver larvas se 

alimentando dos pellets sedimentados, independente da presença ou não de farinha de soja.  

A alimentação ocorreu basicamente por raspagem dos pellets, e não foi observada nenhuma 

larva tentando ingerir um pellet inteiro, mesmo as que estavam em estádios mais avançados 

de desenvolvimento. 

Houve efeito significativo do alimento no desenvolvimento de larvas (F4,10 ≥ 205,1; 

P < 0,001).  As larvas alimentadas com ração desenvolveram mais rapidamente se 

comparado com as que foram alimentadas com pellets sem ou com farinha de soja. L1 

alimentadas com pellets sem soja se desenvolveram somente até L2, enquanto que 23,3% e 

66,7% das larvas alimentadas com pellets acrescidos de 10% ou 20% de farinha de soja se 

desenvolveram para adultos, respectivamente (Fig. 11). Nos experimentos iniciados com 

L3, não houve mudança de estádio em larvas alimentadas com pellets sem farinha de soja, 

já larvas que se alimentaram de pellets contendo 10% ou 20% de soja, houve mudança para 

adultos em 36,7% e 83,3% delas, respectivamente (Fig. 11). 

A mortalidade acumulada no 15º dia de larvas alimentadas com pellets (com ou sem 

soja) foi maior nos experimentos iniciados com L1, se comparado com o experimento 

inciado com L3, variando de 6,7% (pellets com 20% de farinha de soja) a 56,7% (pellets 

0% farinha de soja). Já nos experimentos iniciados com L3, a mortalidade foi 3,3% (pellet 

10% soja) e 51,3% (pellets 0% farinha de soja), não ocorrendo mortes de larvas 

alimentadas com pellets com 20% de farinha de soja. Nos controles, sem ração ou pellets, a 

mortalidade foi 100% e 73,3% nos experimentos iniciados com L1 e L3, respectivamente 

ao final do experimento (Fig. 11).  
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Figura 11 – Desenvolvimento de larvas  de primeiro (L1) ou terceiro estádio (L3) alimentadas com 40 mg de ração ou pellets com ou 

sem farinha de soja (10 ou 20%) e incubados a 25 ºC por até 15 dias. Controle feito apenas com água de torneira. 
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5.4 Atividade larvicida de Culicinomyces clavisporus formulado em pellets   

 

No quinto dia de incubação, a mortalidade acumulada de larvas variou de 0% 

(pellets formulados com conídios e 10% de soja) a  45% (suspensão de conídios). No 

décimo dia, 100% das larvas expostas à suspensão de conídios haviam morrido. Já em 

larvas expostas a pellets (com ou sem soja) a mortalidade foi ≤ 15%.  A mortalidade 

acumulada de larvas expostas a pellets com conídios, sem ou com farinha de soja (10%), 

foi ≤ 50% e ≤  15% no 15º dia de incubação, respectivamente (Tab. 3). Foi observado 

crescimento de hifas ou conidiogênese em cadáveres de larvas expostas à suspensão de 

conídios, porém não foi possível observar em cadáveres de larvas expostas aos pellets (0 ou 

10% de soja). Não houve desenvolvimento de larvas expostas à suspensão de conídios ou a 

pellets sem soja. Entretanto, 30% das larvas expostas a pellets contendo farinha de soja se 

desenvolveram até adulto (Tab. 3). 

 

Tabela 3 – Mortalidade acumulada (% ± EM) de larvas de Aedes aegypti expostas a pellets 

secos em leito fluidizado1 ou estufa2 (0 ou 10% farinha de soja; FS) contendo conídios de 

Culicinomyces clavisporus (108 conídios/g) e incubadas por até 15 dias3. 

Secagem Formulado 
Mortalidade acumulada ( % ± EM) 

5º dia 10º dia 15º dia 

  suspensão de conídios4 45 ± 5 100 100 

Leito fluidizado pellet com conídios e 0% FS5 5 ± 5 15 ± 5 50 ± 10 

 

pellet com conídios e 10% FS 0 10 ± 5 10 ± 5 

 
    

Estufa  

suspensão de conídios4 40 ± 10 100 100 

pellet com conídios e 0% FS 10 15 ± 5 45 ± 5 

pellet com conídios e 10% FS 5 ± 5 5 ± 5 15 ± 5 

 

1 - 40º C por 30 minutos. 

2 - 32º C por 24 horas. 

3 - 35 mg de pellet foram colocados em 35 ml de água deionizada, em seguida adicionadas 

10 L3 e incubadas a 25 ± 1 ºC e fotofase de 12 horas. 

4 - 35 ml de suspensão de conídio a 105 conídios/ml. 
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5.5 Efeito da temperatura sobre a viabilidade de conídios de Culicinomyces clavisporus 

 

Houve efeito significativo da temperatura sobre a germinação de conídios de C. 

clavisporus (F4,10 ≥ 519,1; P < 0,001). Conídios do controle ou expostos à temperatura de 

25 ºC ou 27 ºC obtiveram germinação semelhante nos três períodos de incubação, sendo ≥ 

78,4% (27 ºC) após 24 horas de incubação, ≥ 92,9 % (27 ºC) após 48 horas e ≥ 94,2% (25 

ºC) após 72 horas (Tab. 4).  Em conídios expostos a 32 ou 40 ºC foi observado germinação 

≤ 5,3% (32 ºC) após 72 horas de incubação (Tab. 4). A germinação relativa calculada foi de 

100% para as temperaturas de 25 ºC e 27 ºC, e < 0,6 ± 0,3% e 5,3 ± 0,5% para 32 e 40 ºC, 

respectivamente (Tab. 4). 
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Tabela 4 – Conídios de Culicinomyces clavisporus germinados (G; %) ou não germinados (NG; %) e germinação relativa ao controle 

(GR; %) de conídios expostos à diferentes temperaturas1 e posteriormente incubados sobre meio BDAL por até 72 horas2. 

Temperatura de 

exposição (ºC) 

Tempo de incubação (horas) 

24 
 

48 
 

72 

G NG GR4 
 

G NG GR4 
 

G NG GR4 

Controle3 78,4 ± 1,9a 21 ± 1,9a -   93 ± 0,4a 7 ± 0,4a -   94,8 ± 0,3a 5,2 ± 0,3a - 

25 79,1 ± 1,2a 20,9 ± 1,2a 100 
 

93,4 ± 0,6a 6,5 ± 0,6a 100 
 

94,2 ± 0,5a 5,8 ± 0,5a 100 

27 78,3 ± 1,7a 21,6 ± 1,7a 100 
 

92,9 ± 0,4a 7,1 ± 0,4a 100 
 

94,5 ± 0,3a 5,5 ± 0,3a 100 

32 5,3 ± 0,5b 94,6 ± 0,5b 6,8 
 

6,3 ± 0,7b 93,7 ± 0,7b 6,8 
 

5,3 ± 1b 94,6 ± 1b 5,6 

40 0,6 ± 0,3c 99,4 ± 0,3c 0,7 
 

0,7 ± 0,3c 99,7 ± 0,1c 0,7 
 

0,7 ± 0,1c 99,3 ± 0,1c 0,8 

F4,10 > 519,1     > 840,6     > 1054   

P < 0, 001     < 0,001     < 0,001   

 

1 - Conídios foram expostos a 25 ºC, 27 ºC ou 32 ºC por 24 horas ou 40 ºC por 30 minutos. 

2 - Após a exposição, os conídios foram inoculados sobre BDAL e incubados por 24, 48 ou 72 horas a 25 ºC e UR 75 ± 10%.  

3 - Conídios foram inoculados sobre BDAL sem sofrer exposição prévia à nenhuma temperatura. 

4 - A germinação relativa foi calculada através da formula: GR (%) = (Gt/Gc) x 100. 

Valores na mesma coluna seguidos por letras diferentes (a - c) foram significativamente diferentes entre si (P < 0,05). 



35 

 

6 DISCUSSÃO 

 

C. clavisporus ARSEF 644 foi patogênico para larvas de A. aegypti e altamente 

virulento em concentrações ≥ 105 conídios/ml.  Este resultado é compatível ao encontrado 

por Cooper & Sweeney (1982), que determinaram que concentrações de 104 a 106 

conídios/ml de outros isolados de C. clavisporus são suficientes para provocar 100% de 

mortalidade de larvas de espécies dos gêneros Aedes, Anopheles e Culex. No presente 

estudo em todas as larvas mortas foi observado conidiogênese de C. clavisporus. Em testes 

de laboratório feito com L1 de C. quinquefasciatus por Cooper e Sweeney (1986), a 

conidiogênese de C. clavisporus foi observada em 87 a 95% de cadáveres, após cinco dias 

de exposição ao fungo.  

As umidades obtidas após as secagens dos pellets, em leito fluidizado ou estufa, 

foram adequadas para a sua conservação, pelo menos até serem utilizados nos experimentos 

do presente estudo. Porcentagens elevadas de umidade em pellets podem promover o 

crescimento de fungos e/ou bactérias saprobiônticas, que necessitam de maiores 

quantidades de água para se desenvolver. Isso explica o crescimento moderado de micro-

organismos em alguns pellets após serem colocados em água, especialmente nos que 

continham 20% de soja. Apesar de não ter sido notado problemas relacionados com o 

crescimento destes micro-organismos, isso pode ser evitado com a adição de conservantes 

que não afete a ação de C. clavisporus. 

 A forma esférica é a forma ideal para os pellets, já que assim a determinação da 

dose de conídios presente em cada unidade seria mais precisa. Os seguintes fatores podem 

ter influenciado na forma final dos pellets, como as propriedades físico-químicas da farinha 

de soja, a quantidade de líquido de granulação ou o tempo de preparo. Porém, as formas de 

bastonetes e halteres não influencia a ingestão de pellets pelas larvas. Os pellets 

apresentaram densidade superior à da água (1g/cm3), já que houve 100% de sedimentação, 

sendo favorável ao comportamento de larvas de A. aegypti, que se alimentam 

preferencialmente de substâncias depositadas no fundo dos criadouros. 

Pellets preparados somente com celulose apresentaram mais estabilidade em água, 

não sendo observada nenhuma desintegração, enquanto pellets contendo 10 ou 20% de 

farinha de soja foram mais instáveis. Isto pode ser explicado devido às características 
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adquiridas pela celulose microcristalina, que após a secagem, produz poros muito pequenos 

nos pellets (0,2 µm), o que dificulta a entrada de água nos pellets (Alvares et al. 2009). 

Com a adição da farinha de soja, estes poros provavelmente tiveram tamanhos maiores, 

facilitando a entrada de água nos pellets. Esta entrada de água promove o intumescimento 

dos pellets, enfraquecendo a sua estrutura, e consequentemente a sua erosão e desintegração 

(Santos et al. 2006). O número de poros pode ter sido determinado pela quantidade de 

farinha de soja acrescentada, já que houve maiores porcentagens de desintegração em 

pellets contendo 20% de soja. Pellets com a sua estrutura enfraquecida são mais fáceis de 

serem raspados e ingeridos pelas larvas, mesmo que não tenha ocorrido erosão ou 

desintegração. 

A soja promoveu o aumento da ingestão de pellets pelas larvas, porém forneceu 

aporte necessário para o seu desenvolvimento. Entretanto, o desenvolvimento de larvas 

alimentadas com pellets, especialmente os que continham 10% de soja, foi mais lento se 

comparado com larvas alimentadas com ração. Portanto, pellets preparados com 10% de 

farinha de soja são mais interessantes para a formulação fúngica, porque atraem as larvas, 

mas não provocam o seu rápido desenvolvimento, além de se desintegrar com mais 

facilidade, se comparado com pellets formulado somente com celulose.   

Não houve a mortalidade esperada de larvas expostas aos formulados contendo 

conídios de C. clavisporus. A mortalidade de 45% das larvas expostas aos pellets sem soja 

pode ter ocorrido devido à falta de nutrientes e não por infecção, já que não foram 

observados crescimento de hifas ou conidiogênese nos cadáveres. A ineficiência dos 

formulados pode ser explicada devido à inviabilização dos conídios por calor no momento 

da secagem. Fato comprovado pelos testes de termotolerância de conídios, que foram feitos 

posteriormente aos testes com os formulados, onde a germinação não ultrapassou 6,3%, 

após conídios terem sidos expostos à temperatura de 32 ou 40 °C. Testes feitos em 

laboratórios por Sweeney (1978) mostraram que morte de larvas por  infecção de C. 

clavisporus ocorrem preferencialmente às temperaturas que variam entre 15 a 27,5 ° C. Já à 

temperatura de 30 °C, ocorreu a germinação e penetração de hifas na parede intestinal por 

hifas, porém não ocorreu a colonização da hemocele da larva (Sweeney 1978). Entretanto, 

não há relatos da viabilidade de conídio de C. clavisporus após exposição in vitro à 

temperaturas acima de 30 °C. 
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Apesar dos bons resultados em relação à umidade final obtida, as temperaturas de 

secagens (32 e 40 °C) se mostraram inviáveis de serem utilizadas nos formulados, pois os 

conídios de C. clavisporus provavelmente foram inviabilizados. Portanto, para garantir a 

efetividade destes formulados, devem ser feitos novos estudos utilizando temperaturas 

abaixo de 30 °C. 
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7 CONCLUSÕES 

 

C. clavisporus ARSEF 644 foi patogênico e virulento para larvas de A. agypti, além 

de promover a conidiogênese em larvas mortas.  

Pellets de celulose contendo 10% de farinha de soja são promissores para o 

desenvolvimento de formulado contendo conídios de C. clavisporus, pois essa formulação 

atrai as larvas e favoreceu a desintegração dos pellets e aumentou a ingestão de fragmentos 

pelas larvas, porém, sem promover o desenvolvimento rápido de larvas. 

As temperaturas utilizadas nas secagens dos pellets se mostraram inadequadas para 

a produção de pellets com C. clavisporus, pois, inviabilizaram os conídios de C. 

clavisporus.  
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