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RESUMO 

Rhipicephalus microplus, conhecido como carrapato-dos-bovinos, causa grandes 

percas econômicas por ano no Brasil. Fungos entomopatogênicos se destacam como 

controle alternativo ao uso exclusivo e indiscriminado do químico. Contudo, a 

temperatura ambiente acima do limiar considerado ótimo para estes organismos pode 

interferir na sua biologia, e comprometer seu desenvolvimento e eficácia. No 

presente estudo foram avaliados parâmetros biológicos de sete linhagens de 

Metarhizium spp. (IP1, IP34, IP46, IP60, IP119, IP125 e IP146), originados do 

cerrado do Centro-Oeste brasileiro, incubados a 32±0,5°C ou 27±1°C. Além disso, 

foi avaliada a virulência de cada linhagem para fêmeas ingurgitadas de R. microplus. 

Metarhizium anisopliae s.s., IP119, foi selecionado dentre os demais isolados para os 

testes de virulência contra R. microplus submetidos a  com condição de temperatura 

estressante (32±0,5°C) ou em baixa umidade relativa (UR=75%) por apresentar 

notável tolerância ao calor e virulência nos testes de triagem. Testes com os conídios 

formulados em emulsão óleo-água (vaselina líquida 5%), gel carboximetilcelulose ou 

emulgel 5% foram realizados para avaliar a termotolerância dos conídios quando 

expostos a 45°C por 4 ou 6 horas, e testar a eficácia dos formulados para o controle 

de fêmeas ingurgitadas de R. microplus nas condições estressantes de temperatura 

(32°C) e umidade baixa (UR=75%). Concluiu-se que a constante temperatura de 

32°C ou a exposição por poucas horas a 45°C foi condição estressante para os 

isolados estudados. Os conídios de M. anisopliae s.s. (IP119) quando banhados em 

emulsão óleo-água 5% foram mais tolerantes em exposição a 45°C por 4 horas. M. 

anisopliae s.s. (IP119) mostrou ser virulento para fêmeas ingurgitadas de R. 

microplus, tendo sido a emulsão óleo-água 5% a formulação mais eficaz. 
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ABSTRACT 

Rhipicephalus microplus, known as tick of the cattle, cause great economic losses 

each year in Brazil. Entomopathogenic fungi stand out as an alternative to the 

exclusive control and indiscriminate use of the chemical. However, ambient 

temperature above the threshold considered optimal for these organisms can interfere 

with your biology, and compromise their development and effectiveness. In the 

present study evaluated biological parameters seven strains of Metarhizium spp. (IP1, 

IP34, IP46, IP60, IP119, IP125 and IP146) originated from the Central Brazil, 

incubated at 32 ± 0.5°C or 27 ± 1°C. In addition, the virulence was assessed for each 

strain of R. microplus engorged females. IP119, Metarhizium anisopliae s.s., was 

selected among the other isolates for virulence tests against R. microplus submitted 

with stressful temperature condition (32 ± 0.5°C) or low relative humidity (RH = 

75%) to present considerable heat tolerance and virulence in the screening tests. 

Tests with conidia formulated in oil-water emulsion (liquid vaseline 5%), 

carboxymethylcellulose gel or emulgel 5% were conducted to evaluate the conidial 

thermotolerance when exposed to 45°C for 4 hours or 6 hours, and to test the 

efficacy of formulated to control engorged female R. microplus the stressful 

conditions of temperature (32°C) and low humidity (RH = 75%). It was concluded 

that a constant temperature of 32°C or exposure for a few hours at 45°C is stressful 

condition for the isolates. The conidia IP119 when bathed in liquid vaseline jelly 

were more tolerant of exposure to 45°C for 4 hours. IP119 was shown to be virulent 

for engorged female R. microplus, being the oil-water emulsion 5% of the most 

effective formulation. 
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1.  REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Os parasitos acarinos: carrapatos.  

 

 Carrapatos são integrantes do filo Arthropoda, classe Arachnida, ordem Acari e 

subordem Ixodida, e estão compreendidos em três famílias: Argasidae, Nuttalliellidae e 

Ixodidae. As duas famílias encontradas no Brasil são Argasidae, vulgarmente conhecida 

como carrapatos moles, e Ixodidae, conhecidos como carrapatos duros (Serra-Freire & 

Mello, 2006). Dentro da família Ixodidae, os gêneros Rhipicephalus (Latreille, 1806), 

Dermacentor (Neumann, 1897) e Amblyomma (Koch, 1844) possuem grande importância 

sanitária e econômica no país.  

 Esses parasitos alimentam-se principalmente de sangue (hematofagia), mas podem 

também se alimentarem de linfa e restos celulares da pele do hospedeiro. Isto se dá pela 

alta especialização destes artrópodes ao parasitismo e por possuírem peças bucais 

adaptadas que perfuram e penetram na pele do hospedeiro, a fim de obter o alimento. 

Dadas as particularidades de seus hábitos alimentares, constituem hoje o segundo grupo 

em importância de vetores de agentes infecciosos e parasitários para animais e humanos. 

Entre os microrganismos transmitidos pelos carrapatos incluem-se vírus, bactérias e 

protozoários. A transmissão desses patógenos para o hospedeiro se dá basicamente pela 

saliva, que exerce fundamental importância no local de inoculação, minimizando as 

reações imunológicas do hospedeiro. Além de causarem espoliações, causam também 

perdas econômicas especialmente com gastos com carrapaticidas, diminuição de 

desempenho dos animais de produção e a morte de animais (Camargo-Neves, 2004; Grisi 

et al., 2014).  

 As condições climáticas no Brasil potencializam a alta infestação de ixodídeos, 

em adjunto às áreas de pastagens que favorecem um microclima ideal com área 

sombreada e umidade alta, apresentando elevada prevalência dos estágios não parasitários 

de carrapatos durante todo o ano (Serra-Freire, 1982). Estes parasitos são cosmopolitas, 

podem ser encontrados em todo país com intensidade de parasitismo relacionado ao 

ambiente favorável e suscetibilidade dos hospedeiros, abrangendo o homem, animais 

silvestres, domésticos de companhia e de produção (Serra-Freire & Mello, 2006). 
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1.1.1. O carrapato dos bovinos 

 

O gênero Rhipicephalus, de origem afrotropical, compreende aproximadamente 

82 espécies reconhecidas, morfologicamente semelhantes, e cuja posição taxonômica 

para alguns autores é ainda incerta (Barros-Battest et al., 2006; Guglielmone et al., 2010). 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus, também conhecido como “carrapato dos 

bovinos”, é frequentemente encontrado parasitando bovinos em toda América Latina, 

mas podem também parasitar outros hospedeiros domésticos e silvestres, inclusive o 

homem (Gonzales, 1975).  

Além disso, apresentam nítido dimorfismo sexual (Figura 1) e possuem como 

características morfológicas a ausência de escudos ornamentados, a presença de olhos, 

palpos e hipostômio curtos, base do capítulo no formato hexagonal, peritrema 

arredondado, coxa primária com dois espinhos curtos, machos com dois pares de placas 

adanais bem desenvolvidas e festões ausentes (Marcondes, 2001). 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o ciclo biológico, são classificados como monoxenos por serem 

parasitos de um só hospedeiro. Seu ciclo pode ser dividido em duas fases: fase de vida 

livre e parasitária. Na fase de vida parasitária quando a fêmea fica ingurgitada e repleta 

de sangue, chamada então de teleógina, se desprende naturalmente do hospedeiro. Passa a 

fazer oviposição no solo por dias e após a oviposição a fêmea, então denominda 

Figura 1: Adultos da espécie Rhipicephalus microplus representando 

macroscopicamente o macho em vista dorsal e a fêmea ingurgitada em vista 

ventral. 

Fonte: ICB-USP (2012). 
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quenógina, morre. Em média, cada fêmea é capaz de produzir de 3000 a 4000 ovos, 

dando início a fase de vida livre do ciclo. Já no ambiente, as larvas eclodem e após o 

enrigecimento da cutícula migram para as pontas das folhas da vegetação forrageira e em 

áreas sombreadas ficam a espera do hospedeiro. Ao alcançarem seu hospedeiro estas se 

alimentam de restos celulares e linfa e sofrem ecdise para o estágio de ninfa. Na fase de 

ninfa já realizam hematofagia, da qual emergem as formas impúberes: neandros (machos) 

ou neóginas (fêmeas). Na forma púbere os machos são chamados de gonandros e as 

fêmeas de partenóginas. Os machos pouco se fixam nos mesmos lugares geralmente 

permanecem próximos as partenóginas para copularem. Já as fêmeas permanecem fixas 

realizando hematofagia, até completarem seu ingurgitamento. 

De acordo com Hitchcock (1955), as variações climáticas como umidade relativa 

(UR) e temperatura alteram a duração do ciclo biológico de R. microplus. Temperaturas 

elevadas juntamente com alta umidade, como na estação das chuvas, aceleram o ciclo 

dessa espécie no meio ambiente. Em temperaturas amenas de 15°C o período de pré-

oviposição dura entre 19 e 39 dias; em contrapartida, nas temperaturas de 24 a 36°C este 

mesmo período diminuiu para 2 a 5 dias. Em casos de umidade relativa (UR) abaixo de 

60% não se observa eclosão das larvas e acima de 85% observa-se o máximo de sua 

eclosão. Nas condições climáticas amenas, UR 90% e temperatura de 15°C, as larvas 

podem ser bastante resistentes, chegando a sobreviver por mais de 200 dias no ambiente. 

Como os ovos são mais sensíveis a desidratação, as teleóginas procuram lugares 

protegidos com elevada umidade e temperatura mediana para realizar a oviposição 

(Knulle & Rudolph, 1982). 

Por estarem altamente presentes, o impacto econômico causado por R. microplus 

atinge grandes patamares. No início dos anos 2000 já se falava em prejuízos anuais 

relacionados ao carrapato em torno de US$ 2 bilhões (Grisi et al., 2002). Atualmente, 

esses prejuízos foram recalculados e estimados em U$ 3,24 bilhões (Grisi et al., 2014). 

Este custo está relacionado aos diversos danos, diretos ou indiretos, que o parasito causa 

nos bovinos. A elevada infestação (Figura 2) causa danos relacionados à redução na 

natalidade, queda na produção de leite, perda de peso nos bovinos de corte, queda no 

desempenho reprodutivo, gastos com a mão-de-obra, miíase e danos no couro. Além 

disso, a transmissão de Babesia bigemina, Babesia bovis e Anaplasma marginale, agentes 

causadores de doenças como a tristeza parasitária bovina, podem levar o animal à morte 

(Marcondes, 2001).  
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Figura 2: Infestação por Rhipicephalus microplus em vaca leiteira; na região ventral do pescoço (A) e 

região caudal do úbere (B). 

Fonte: EMBRAPA Gado de corte (2011).  

 

O rebanho bovino no Brasil é o segundo em tamanho, ficando apenas atrás da 

Índia (que se caracteriza por ter um grande rebanho não comercial) (FAO, 2011) 

alcançando, em torno, de 212 milhões de cabeças de gado, ou seja, maior que a população 

do país. Porém, em capacidade produtiva o Brasil ocupa a segunda posição em produção 

de carne, ficando atrás do rebanho americano, e, apenas, o sexto lugar em produção de 

leite (IBGE, 2011). 

Diretamente relacionados à saúde do animal, os prejuízos chegam a grandes 

proporções com o uso de medicamentos e acaracidas químicos que, além do seu próprio 

valor, exigem tempo de carência para comercialização dos produtos de origem animal. 

Quando presentes, os resíduos desses produtos na carne e no leite podem ser nocivos à 

saúde humana (Mello & Silveira, 2012). Em um estudo realizado na Austrália foi 

estimado que cada fêmea de R. microplus seria responsável pela queda de produção diária 

de aproximadamente 8,9 ml de leite e de 1,0 g de peso corporal (Jonsson et al., 1998). 

Atualmente, a maioria do controle destes carrapatos é feita utilizando produtos 

acaricidas de várias bases químicas disponíveis no mercado. Por não existir no país um 

programa oficial de controle de carrapatos, a escolha do melhor método fica por conta do 

produtor. Contudo, quando esses acaricidas químicos são utilizados indiscriminadamente 

pode acarretar problemas sérios ao meio ambiente, riscos à saúde humana, bem como alto 

custo e seleção de indivíduos resistentes aos acaricidas. A resistência pode ser adquirida 

através de diferentes mecanismos, tais como: redução na taxa de penetração do produto, 

mudanças no metabolismo, no armazenamento e na eliminação do produto químico, e 
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através de alterações no local de ação do produto. Sendo essa resistência transmitida às 

próximas gerações, impossibilitam a ação do mesmo produto químico para o controle da 

população de carrapatos (Furlong, et. al. 2007).  

A resistência dos carrapatos aos produtos químicos já é crítica no Brasil e em 

outros países da América Latina de clima tropical. Em um estudo realizado pela Embrapa 

Gado de Leite, no período de 1996 a 2006, foi testada a eficácia dos carrapaticidas 

químicos disponíveis no mercado e constatou que em sua maioria a eficácia está abaixo 

de 50%. Em várias classes de acaricidas já foram confirmadas resistências por R. 

microplus, dentre elas estão: arsênio, organoclorados, organofosforados, piretroides 

sintéticos, amidinas e lactonas macrocíclicas (Andreotti, 2010). Estes dados só 

confirmam a necessidade de um controle alternativo ao uso exclusivo e indiscriminado de 

acaricidas químicos. Os quais podem destacar-se a rotação de pastagens, o melhoramento 

genético de bovinos com cruzamento entre raças européias, que são mais sensíveis, e 

raças zebuínas mais resistentes a carrapatos, e o uso de agentes microbianos (como 

fungos entomopatogênicos e nematóides), e a pesquisa de vacinas (Mathias, 2013). 

 

1.2. Fungos entomopatogênicos 

 

Os fungos entomopatogênicos foram um dos primeiros agentes usados para testes 

em estudo de controle microbiano de artrópodes, sendo encontrados infectando 

naturalmente seus hospedeiros. Por possuírem grande variabilidade genética, estes fungos 

possuem a vantagem de serem virulentos e específicos para determinadas espécies de 

insetos. Já foram identificados cerca de 90 gêneros e mais de 700 espécies, que são 

responsáveis por 80% das doenças que acometem os insetos (Alves, 1998). 

Segundo Fuxa e Tannada (1987), fungos entomopatogênicos são caracterizados 

por causarem epizootias, possuírem alta taxa de crescimento, produção elevada de 

unidades infectantes, capacidade de sobrevivência no ambiente do seu hospedeiro, 

capacidade de resistir às barreiras físico-químicas do tegumento e da hemolinfa do 

hospedeiro e capacidade de provocar sua morte rapidamente. 

Apesar do prefixo na etimologia da palavra entomopatogênicos se referir a 

insetos, a mesma termologia é usada para fungos capazes de infectar outros invertebrados 

(Bischoff, 2009), como por exemplo, os artrópodes R. microplus (Acari:Ixodidae) 
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(Fernandes et. al. 2011), Amblyomma cajennense (Acari:Ixodidae) (Lopes et. al. 2007), 

molusco Biomphalaria glabrata (Duarte et al., 2014), entre outros. No entanto, alguns 

autores vêm considerando a nomenclatura acaripatogênicos (Camargo et. al., 2012).  

 Nestes hospedeiros, os conídios agem diretamente pelo tegumento e em 

condições favoráveis de temperatura, umidade e luz inicia-se o processo de infecção com 

as seguintes etapas: adesão, germinação, formação do apressório, penetração, produção 

de enzimas específicas para a penetração, colonização, reprodução e disseminação do 

fungo (Alves, 1998).  

O conídio adere à cutícula do hospedeiro (fase de adesão), devido às interações 

hidrofóbicas entre os conídios e a cutícula, que favorecem a nutrição e posterior 

germinação do conídio. Cada conídio ao germinar produz um tubo germinativo de 

tamanho variável, na extremidade distal de cada tubo germinativo ocorre sua 

diferenciação em apressório. Na parte inferior do apressório forma-se uma estrutura 

chamada de grampo penetrativo que penetra a cutícula do hospedeiro por pressão e ação 

enzimática (lipases, proteases e quitinases). Ao penetrar à cutícula do hospedeiro o fungo 

cresce, produzindo hifas no tegumento e na hemocele (etapa de colonização). A morte do 

hospedeiro ocorre por destruição tecidual, e ocasionalmente por toxinas produzidas pelo 

fungo (Schrank & Vainstein 2010).  

A característica de penetração via tegumento torna os fungos entomopatogênicos 

particularmente promissores no controle de artrópodes sugadores, já que não precisam ser 

ingeridos. Geralmente, o fungo pode infectar todos os estágios de desenvolvimento dos 

carrapatos, dependendo de sua espécie e linhagem. A rápida germinação e penetração no 

corpo do hospedeiro são características importantes para a virulência das linhagens. No 

estudo feito por Garcia et. al., (2004), foi relatado que todas as fêmeas de R. sanguineus 

infectadas por M. anisopliae s.l., morreram entre o 4º e 5º dias após a infecção, sem 

realizar oviposição. As amostras processadas e coradas com hematoxilina-eosina 

revelaram lesões na cutícula do carrapato e o rompimento da parede intestinal, 

caracterizado pelo extravasamento do conteúdo para sua hemocele.  

Na pesquisa de controle biológico de carrapatos, os fungos das espécies Beauveria 

bassiana s.l. e Metarhizium anisopliae s.l. vêm demonstrando excelentes resultados. 

Kaaya e Godwin (2000), utilizando B. bassiana e M. anisopliae na concentração 10
9
 

conídios/ml obtiveram 100% de mortalidade de larvas e 80-100% de mortalidade de 

ninfas de Rhipicephalus appendiculatus e Amblyomma variegatum. 
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No entanto, uma maior eficácia no uso de fungos entomopatogênicos em 

carrapatos é encontrada em testes in vitro (Bittencourt et al., 1994). A maioria dos testes 

realizados a campo com fungos entomopatogênicos para controle de carrapatos na 

América do Sul obteve resultados com baixa eficácia (Fernandes; Bittencourt, 2008). 

Tanto em experimentos com uso de pulverização aquosa direta nos bovinos (Correia et 

al., 1998; Bittencourt et al., 1999; Alonso-Diáz et al., 2007) como nas pastagens (Castro 

et al., 1999; Bittencourt et al., 2003; Basso et al., 2005; Garcia et al., 2008) os resultados 

obtidos apresentaram percentual de controle menor de 50%. Contudo, um expressivo 

percentual de controle foi encontrado quando foi aumentada a frequência de banhos com 

pulverização aquosa ou quando conídios foram suspensos em óleo (Kaaya; Hassan, 

2000). A baixa eficácia desses resultados se deve aos fatores bióticos e abióticos que 

influenciam em seu crescimento, sobrevivência e infecção no hospedeiro (Goettel, 2000).  

 Dentre os fatores abióticos está a radiação solar ultravioleta (UV) que é 

considerada de grande importância, pois pode inativar o conídio, ocasionar danos letais 

ao DNA e mutações gênicas, com decréscimo da germinação. Outros fatores essenciais 

para a sobrevivência dos fungos estão temperatura e umidade. Temperaturas baixas ou 

medianas e valores intermediários de umidade relativa favorecem a sobrevivência dos 

conídios (Lingg; Donaldson, 1981), enquanto altas temperaturas e teores de umidade 

elevados reduzem a sua viabilidade, considerando, por exemplo, um produto armazenado 

(Studdert; Kaya, 1990). A umidade do solo é também um fator limitante para a aplicação 

de formulações miceliais de fungos entomopatogênicos; conídios secos permanecem 

viáveis por mais tempo, mas precisam de alta umidade relativa para germinarem e 

causarem infecção (Rath, 2002). Entretanto, poucos foram os trabalhos que investigaram 

o efeito da temperatura e umidade do solo na sobrevivência de fungos entomopatogênicos 

e os resultados não são conclusivos. Os fatores bióticos, como a presença de 

microorganismos no solo com ação fungiostática, podem prejudicar o desenvolvimento 

dos fungos antes de penetrarem em seu hospedeiro (Groden & Lockwood 1991).  

O uso de fungos para o controle de carrapatos vem mostrando resultados 

promissores em testes in vitro; por isso, o grande número de trabalhos realizados nessa 

área. Contudo, é importante ainda encontrar estratégias racionais e eficazes para 

possibilitar uma forma de manejo integrada para o controle deste artrópode (Chandler et 

al. 2000). 
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1.2.1.  Metarhizium spp. 

 

Metarhizium spp.  são fungos filamentosos pertencentes à classe Deuteromycetes 

e à ordem Hipocreales. Possuem micélio hialino e conídios uninucleados, cilíndricos e de 

dimensões variadas. Parasitam um grande número de insetos e artrópodes; são 

amplamente distribuídos na natureza e podem ser encontrados facilmente nos solos, onde 

sobrevivem por longos períodos. Causam nos insetos infectados uma doença que é 

conhecida como muscardine verde. No Brasil, o potencial de controle de pragas e vetores 

vem sendo explorado a mais de 100 anos, no entanto apenas em 1964 a utilização de 

fungos se tornou bastante reconhecida, devido a ocorrência epizoótica de M. anisopliae 

nas cigarrinhas da cana-de-açúcar (Alves, 1998). 

M. anisopliae s.l. é o fungo entomopatogênico mais produzido no Brasil, apesar 

de sua aplicação ainda ser muito baixa em relação aos produtos químicos utilizados (Faria 

& Magalhães, 2001). As principais pragas controladas por M. anisopliae no país são: 

cigarrinha da cana-de-açúcar (Mahanarva posticata, M. fimriolata), cigarrinha das 

pastagens (Deois flavopicta, Zulia entreriana), cupim das pastagens (Cornitermes 

cumulans), cupim da cana-de-açúcar (Heterotermes sp.), broca-da-bananeira 

(Cosmopolites sordidus), broca-dos-citros (Diploschema rotundicolle), percevejo-do-

colmo do arroz (Tibraca limbativentris) e a broca-do-café (Hipothenemus hampei) 

(Alves, 1998). 

 Recentemente, estudos filogenéticos indicaram que M. anisopliae s.l. é 

constituído por um complexo de espécies, com características morfológicas semelhantes 

(Bischoff, et al. 2009). M. anisopliae é patogênico para um grande número de artrópodes, 

entre eles, carrapatos da espécie R. microplus (Bittencourt et al., 1999a). A infecção do 

hospedeiro ocorre através da penetração via cutícula. A germinação de conídios sobre a 

epicutícula é observada em geral com 18 horas após a infecção, seguida da penetração de 

18 – 48 horas (Garcia et al., 2004; Arruda et al., 2005). O fungo coloniza massivamente 

os tecidos internos do hospedeiro provocando sua morte em poucos dias.  

As etapas da infecção em R. microplus foram comprovadas por Bittencourt et al. 

(1999a) e Arruda et al. (2005), onde através da microscopia eletrônica por varredura foi 

possível identificar a germinação dos conídios, formação do tubo germinativo e  

apressório na cutícula de R. microplus; esta última estrutura é considerada essencial para 

a penetração do fungo no hospedeiro. Por isso, acredita-se que o melhor método de 
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aplicação destes fungos para o controle de carrapatos seja a pulverização. Estes estudos 

confirmam a suscetibilidade in vitro de R. microplus  ao fungo M. anisopliae, pois 

relatam a morte de fêmeas ingurgitadas aos 7 dias após a infecção, com grande 

crescimento micelial e produção de conídios sobre o hospedeiro morto. 

A sobrevivência de Metarhizium spp. é influenciada especialmente pela 

temperatura e pela umidade relativa. Por serem fungos mesófilos, a alta temperatura 

(>30°C) pode dificultar o crescimento e a sobrevivência de linhagens desse fungo, 

enquanto as temperaturas entre 25 e 30°C são consideradas ótimas e favorecem o 

crescimento e a sobrevivência do fungo (Alves, 1998). Conídios de Metarhizium spp. 

suspensos em solução aquosa podem tolerar a temperatura de 45 ± 1°C por várias horas, 

porém essa exposição causa atraso na germinação e pode comprometer a virulência do 

fungo (Rangel et al., 2005). A exposição de conídios à temperatura de 5 ± 1°C, no 

entanto, reduz o metabolismo de Metarhizum spp., mas não causa atraso na germinação, 

sendo sua atividade normalizada quando a temperatura ótima (27 ± 1°C) é estabelecida 

(Fernandes et al., 2008). Já o teor de saturação do solo, UR > 65%, influencia o rápido 

crescimento do fungo, consequentemente uma faixa de temperatura menor (26,8-21,5°C) 

favorece o seu crescimento e sobrevivência (Lanza et al., 2004). 

Devido a variabilidade em termotolerância relatada entre isolados de Metarhizium 

spp., é possível selecionar linhagens de fungos entomopatogênicos termotolerantes com 

maior potencial de resistir a temperaturas extremas do ambiente (Rangel et al. 2005, 

Fernandes et al. 2010). Além disso, testes de patogenicidade de isolados fúngicos em 

condições de estresse podem selecionar aqueles com maior potencial para controle de 

carrapatos.  

 

1.2.2.  Formulação fúngica 

 

Diante dos fatores abióticos que podem afetar a velocidade de germinação, 

virulência e sobrevida do fungo, as formulações tem se tornado a chave para resolução 

destes problemas, além de potencializarem as performances dos pesticidas biológicos. 

Neste aspecto em toda formulação deve-se considerar as particularidades do hospedeiro 

alvo, a compatibilidade de inertes e adjuvantes para com o fungo, a forma de 

armazenamento, o custo, a padronização, sua persistência no ambiente e regulamentações 

governamentais (Alves, 1998). 
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 A água é considerada o agente de formulação mais comum por ser atóxica e de 

fácil aplicação, tornando usual para o produtor. Contudo, muitos estudos têm 

demonstrado que formulados com óleo podem ser mais efetivos do que as suspensões 

aquosas (água + conídio). Vários tipos de óleos já foram estudados como os vegetais, 

minerais e parafinas, estes por sua vez demonstraram ser altamente compatíveis com a 

superfície lipofílica dos conídios como os de Metarhizium spp., mostrando-se ideais para 

pequenos volumes de aplicação (Polar et al., 2005a). 

Outro formulado que demonstra destaque nas últimas pesquisas é o óleo 

emulsionável, que misturado à água, permite que sua aplicação possa ser realizada com 

equipamentos já usuais pelo produtor (Alves et al., 2000). Kaaya e Hasson (2000) 

utilizaram uma emulsão com 15% óleo de amendoim + 1% emulsificante Tween 80 + 

84% água para o controle de R. appendiculatus e A. variegatum com conídios de B. 

bassiana e M. anisopliae. Neste experimento observaram uma mortalidade de 100% de 

adultos e ninfas de ambas as espécies de carrapatos quando; em contrapartida, a 

utilização de formulação aquosa resultou em uma mortalidade de 80%. Em estudo 

realizado por Angelo et al. (2010), foi observada mortalidade de todas as fêmeas 

ingurgitadas, exceto uma, antes do início da oviposição, quando tratadas com emulsão 

15% de óleo mineral, e utilizando Lecanicillium lecanii como patógeno na concentração 

de 1x10
8
 conídios/ml. 

A parte oleosa da formulação é responsável pelo aumento da infectividade do 

fungo, pela diminuição da evaporação do formulado fúngico e por conferir maior 

termotolerância e proteção contra os raios ultravioleta (Alves; Bateman, 2000). Em 

estudo realizado por Alves et al. (2001), várias concentrações de emulsão óleo-água 

foram testadas em um bioensaio com larvas de Tenebrio molitor tratadas com M. 

anisopliae. Constatou-se que a porcentagem de 5% de óleo adjuvante emulsionável é 

mínima para conferir a mesma eficiência em relação a virulência de uma formulação óleo 

pura nas condições de teste do trabalho. Portanto, a princípio não se torna necessário a 

utilização de altas concentrações de óleo para atingir o mesmo potencial de controle. 

A eficácia dos óleos emulsionáveis em formulação de fungos já vem sendo confirmada 

em vários estudos (Kaaya; Hassan, 2000; Polar et al., 2005a; Angelo et al., 2010; Kaaya 

et al.,2011), com elevação da virulência de isolados para os diferentes estágios de vida de 

R. microplus. As larvas apresentam-se mais sensíveis do que os demais estágios aos testes 

com fungos formulados em emulsão óleo-água (Camargo et al. 2012); em contrapartida, 

em ninfas os resultados demonstraram possuir uma taxa de controle reduzida, uma vez 
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que os propágulos fúngicos podem ser removidos com as trocas de tegumento (Lopes et 

al., 2007). Nos seguintes estudos, isolados de M. anisopliae (Fernandes et al., 2004), B. 

bassiana (Fernandes et al., 2003) e Lecanicillium lecanii (Angelo et. al. 2010) obtiveram 

maiores taxas de mortalidade em R. microplus quando suspensos em emulsões óleo-água 

de diferentes concentrações do que em solução aquosa.  

No estudo de Angelo et al. (2010), conídios de L. lecanii formulados em óleo 

mineral promoveram um percentual de controle de fêmeas ingurgitadas de R. microplus 

de 97,6%, além de impedir a eclosão das larvas quando os ovos foram tratados com a 

emulsão. Camargo et al. (2012) testaram três diferentes concentrações de óleo mineral 

(10, 15 e 20%)  com o isolado Ma 959 de M. anisopliae, e o percentual de controle de 

fêmeas de R. microplus, com 15% de óleo mineral, foi de 93,69%. 

Perinotto et al. (2012) testaram uma formulação comercializada para insetos – 

Boveril WP® sob a apresentação de Pó Molhável sobre as diferentes fases de 

desenvolvimento de R. microplus. Os conídios do produto foram formulados em óleo 

mineral e testados em duas concentrações (0,5% e 10% de óleo mineral) nas três fases de 

desenvolvimento de R. microplus. Foi observado um percentual de controle de fêmeas 

ingurgitadas de 63,9%. A formulação oleosa de Boveril WP® impediu completamente a 

eclosão das larvas, quando ovos foram submetidos ao tratamento e o percentual de 

mortalidade das larvas foi de 97,1%. 

 No estudo de Camargo et al. (2014), realizado em teste de estábulo com a 

pulverização de bezerros (com 16 meses e 188 kg) infestados com 3000 larvas em cada 

animal, uma formulação comercial de Metarhizium sp., Metarril®, foi testada em adição 

de 10% de óleo mineral e verificou-se uma porcentagem de controle de até 67,39% 

quando comparada ao grupo controle. 

Além do aumento da virulência, a imersão dos conídios em diferentes óleos 

confere uma proteção, diminuindo os efeitos negativos da temperatura elevada (Paixão e 

Fernandes, dados não publicados). Como observado por Oliveira (2009), quando 

expostos a 36°C a viabilidade dos conídios formulados em óleo foi mantida próximo dos 

90% mesmo após 12 horas de incubação. Já na temperatura de 46°C após 3,5 horas de 

exposição, a viabilidade de M. anisopliae na forma de solução aquosa reduziu a zero, 

enquanto que o formulado em óleo manteve a viabilidade acima de 45%. No entanto, o 

mecanismo deste processo de proteção ainda não foi esclarecido.  

 Outros formulados estudados, como o gel polimerizado de celulose (Reis et al., 

2008; Souza et al., 2009), ampliam as opções dos veículos utilizados para dispersão dos 
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conídios e servem de apoio para a pesquisa de novas formulações. No experimento de 

Reis et al. (2008) ao tratarem por imersão fêmeas de R. sanguineus com conídios de 

Metarhizium anisopliae s.l. formulados em gel polimerizado de celulose conferiu um 

porcentual de controle acima de 65%. Um maior percentual de controle, cerca de 80%, 

foi obtido quando no mesmo gel foi acrescentado um concentrado emulsionável.  
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2.  JUSTIFICATIVA 

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com 

aproximadamente 212 milhões de animais de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2011). Diante dessa grande produção, condições 

climáticas favoráveis e manejo muitas vezes inadequado tornam a infestação por R. 

microplus algo cotidiano em muitas propriedades brasileiras. Este parasito, por sua vez, é 

responsável por prejuízos superiores a US$ 3,24 bilhões por ano (Grisi et al., 2014). 

O homem desenvolveu vários métodos para o controle do carrapato, no entanto, 

nem todos foram capazes de resolver o problema, levando a uma solução imediata com o 

uso de substâncias químicas acaricidas. Porém, essas drogas determinaram, em diferentes 

épocas, o desenvolvimento de populações de carrapatos resistentes, além da permanência 

de resíduos em produtos de origem animal e no meio ambiente, tornando a busca de 

alternativas para o controle do carrapato uma questão fundamental (Garcia; Ozaki, 1993). 

A necessidade de desenvolvimento de novos acaricidas e a busca da população 

por produtos orgânicos implicam no uso crescente de agentes de biocontrole. A aplicação 

de fungos entomopatogênicos, consequentemente, vem crescendo para tal fim, ainda que 

de forma discreta no país, quando comparado com a grande quantidade de produtos 

químicos aplicados na agropecuária, muitas vezes de forma indiscriminada na 

agropecuária. Esses bioagentes já são produzidos em escala industrial por grandes 

empresas no Brasil, e utilizados no controle de pragas na agricultura; porém, ainda não se 

possui um produto registrado especificamente para o controle de carrapatos. 

Um dos grandes desafios para a aplicabilidade de Metarhizium sp. no controle de 

carrapatos é a suscetibilidade dos propágulos deste fungo aos fatores abióticos naturais 

(variações de temperatura, umidade, radiação UV, etc). Ainda pouco se sabe sobre o 

efeito desses fatores sobre a virulência de fungos entomopatogênicos em condições 

estressantes de temperatura e umidade relativa. Além disso, há pouca informação sobre a 

virulência e termotolerância de isolados de fungos entomopatogênicos originados do 

cerrado goiano.  

 Estudos recentes demonstraram que formulações fúngicas podem ser um ponto 

chave para garantir uma maior tolerância de fungos aos fatores abióticos naturais e maior 

eficácia em programas de controle de artrópodes. Portanto, o presente estudo busca 

selecionar isolados de Goiás, com notável termotolerância e virulência para fêmeas de R. 
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microplus, e investigar a eficácia de diferentes formulações de conídios fúngicos para 

controle R. microplus em condições estressantes de temperatura ou umidade relativa. 

 



 29 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Contribuir com o controle biológico de carrapatos por incrementação de produtos 

à base de fungos entomopatogênicos, originários de Goiás. 

 Objetivos específicos: 

 Investigar a termotolerância de isolados de Metarhizium spp. originados 

de Goiás; 

 Testar a eficácia de formulados de conídios de Metarhizium spp. em 

emulsão óleo-água, gel de carboximetilcelulose sódica e emulgel para 

controle de Rhipicephalus microplus; 

 Avaliar a eficácia de formulados de conídios de Metarhizium spp. para 

controle de R. microplus em condições de estresse térmico ou de baixa 

umidade relativa. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Isolados fúngicos e cultivo 

 Foram estudados sete isolados de Metarhizium spp. obtidos a partir de amostras 

de solo coletadas  durante uma única estação chuvosa, de outubro de 2000 a março de 

2001, em diferentes áreas do Cerrado com distintas fitofisionomias (pastagem, arbusto, 

floresta, mata ciliar e veredas) no Estado de Goiás, Brasil (Rocha et al., 2012). Também 

foi estudado o isolado de M. robertsii (ARSEF2575) depositado na ARS Collection of 

Entomopathogenic Fungal Cultures (ARSEF), New York, Estados Unidos da América, 

para fins de comparação por sua conhecida termotolerância (Tabela 1).  

Os isolados fúngicos foram cultivados em meio batata dextrose ágar (Difco, 

Laboratories, Le Point de Claix, França) suplementado com 1g l
-1

 de extrato de levedura 

(Hi Media Laboratories) (BDAL) em placas de Petri (100 × 15 mm) por 15-17 dias a 27 ± 

1ºC e umidade relativa (UR) > 80% em fotofase de 12 horas.  

 

Tabela 1: Listagem dos isolados de Metarhizium spp. avaliados. 

Isolado* Espécie / Substrato de origem Origem Ano 

IP 1 M. anisopliae s.l. / solo Parque Nacional das Emas, GO, Brasil 2000 

IP 34 M. robertsii / Solo Parque Nacional das Emas, GO, Brasil 2000 

IP 46 Metarhizium sp. s.l. / Solo Parque Nacional das Emas, GO, Brasil 2000 

IP 60 M. anisopliae s.l. / Solo Parque Nacional das Emas, GO, Brasil 2000 

IP 119 M. anisopliae s.s. / Solo Norte de Goiás, GO, Brasil 2000 

IP 125 M. robertsii / Solo Norte de Goiás, GO, Brasil 2000 

IP 146 M. robertsii / Solo Floresta Nacional de Silvânia, GO, Brasil 2000 

ARSEF 2575 M. robertsii / Coleoptera Carolina do Sul, SC, Estados Unidos 1988 

* IP = Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Brasil. ARSEF = ARS 

Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures - ARSEF / USDA, Estados Unidos. 

4.2. Crescimento radial de colônias e produção de conídios de isolados 

submetidos a diferentes temperaturas. 

 

Os isolados fúngicos descritos na Tabela 1, foram cultivados em meio BDAL em 

placas de Petri (100 × 15 mm) por 15-17 dias a 27 ± 1 ºC. Os conídios frescos foram 

colhidos com auxílio de uma espátula e suspensos em solução aquosa de Tween 80 
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(0.01% v/v). A concentração de conídios de cada suspensão foi ajustada para 1,0 x 

10⁷conídios/ml. Uma alíquota de 2,5 µl de cada suspensão conidial foi inoculada no 

centro de placas de Petri contendo meio BDAL e 0,05% (p/v) de Cloranfenicol para 

avaliação do crescimento radial de colônias. O diâmetro das colônias foi medido com 

auxílio de um paquímetro analógico a cada 24 horas, durante 15 dias. Ao completar o 15º 

dia de avaliação do crescimento radial, os conídios de cada colônia foram raspados, 

suspensos em solução aquosa de Tween 80 (0,01% v/v) e quantificados em 

hemacitômetro para avaliação da produção de conídios. 

 Simultaneamente, foram inoculados 20 µl de cada suspensão em placas de Petri 

contendo 4 ml de BDAL acrescido de 0,002% (p/v) de Benomyl (Hi-Yield Chemical 

Company, Bonham, TX) (Milner et al., 1991; Braga et al., 2001) e 0,05% (p/v) de 

Cloranfenicol, para avaliação da germinação, determinadas 24 e 48 h após cultivo. Essas 

placas foram incubadas a 27 ± 1C e UR > 98% (controle) ou a 32 ± 1C e UR > 98% 

(tratamento). A temperatura e a umidade relativa da incubadora foram monitoradas com data 

logger HOBO H8
®
 (Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) durante todo o 

experimento. Experimentos foram repetidos por quatro vezes, e em dias diferentes.  

Diferenças dos tamanhos das colônias dos isolados expostos a 32 ± 1C e UR > 

98% e sua produção de conídios foram determinadas através de análise de variância, 

seguidos do teste Student-Newman-Keuls (SNK), com nível de significância de 5% (P ≤ 

0,05). 

4.3.  Crescimento radial de colônias, produção e viabilidade de conídios 

submetidos a ciclos oscilando entre temperatura ótima e elevada. 

Dos isolados listados na tabela 1, foram selecionados para este teste os seguintes 

isolados IP 119, IP 125 e ARSEF 2575. Além deles também foi acrescentado o isolado 

ARSEF 324, Metarhizium acridum, originário de Queensland, Austrália no ano de 1979. 

Os isolados fúngicos IP 119, IP 125, ARSEF 2575 e ARSEF 324 foram cultivados 

em meio BDAL em placas de Petri (100 × 15 mm) por 15-17 dias a 27 ± 1 °C. Os 

conídios foram raspados com auxílio de uma espátula e suspensos em soluções aquosas 

conforme descrito no item 4.2. Uma alíquota de 2,5 μl de cada suspensão conidial foi 

inoculada no centro de placas de Petri contendo meio BDAL e 0,05% (p/v) de 

Cloranfenicol para avaliação do crescimento radial de colônias. Essas placas foram 

incubadas a 27 ± 1°C e UR > 98% por 24 horas, em seguida as placas foram submetidas a 
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ciclos diários de 32 ± 1°C e UR > 98% por 4 horas ou 8 horas, e 27 ± 1°C e UR > 98% 

por 20 ou 16 horas de duração, respectivamente. O controle foi formado por placas 

incubadas constantemente a 27 ± 1°C ou a 32 ± 1°C e UR > 98%. A temperatura de 

incubação das placas foi monitorada com um equipamento data logger HOBO H8® 

(Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA) durante todo o experimento. O 

diâmetro das colônias foi medido com auxilio de paquímetro a cada 24 horas para 

investigação do crescimento radial das colônias, durante 15 dias. Os experimentos foram 

repetidos quatro vezes, e em dias diferentes. Diferenças dos tamanhos das colônias dos 

isolados expostos a 27 ± 1°C e UR > 98% por 20 horas ou 16 horas, com ciclos de 32 ± 

1°C e UR > 98% com 4 horas ou 8 horas de duração foi determinada através de análise de 

variância, seguidos do teste Student-Newman-Keuls (SNK), com nível de significância 

de 5% (P ≤0,05). 

Também foram avaliadas a produção e viabilidade dos conídios produzidos nas 

temperaturas constantes a 27 ± 1°C ou a 32 ± 1°C e UR > 98%, ou ainda na oscilação de 

32 ± 1°C e UR > 98% por 4 horas ou 8 horas, e 27 ± 1°C e UR > 98% por 20 horas ou 16 

horas. Ao completar o 15º dia de avaliação do crescimento radial, os conídios de cada 

colônia foram raspados, suspensos em solução aquosa de Tween 80 (0,01% v/v) e 

quantificados em hemacitômetro para avaliação da produção de conídios. Uma alíquota 

de 20 μl desta suspensão aquosa foi inoculada em placas de Petri contendo 4 ml de 

BDAL acrescido de 0,002% (p/v) de Benomyl (Hi-Yield Chemical Company, Bonham, 

TX) (Milner et al. 1991; Braga et al. 2001) e 0,05% (p/v) de Cloranfenicol, para avaliação 

da viabilidade. A viabilidade foi determinada a partir da germinação relativa dos conídios 

no tempo de 48h a 27 ± 1 ºC com fotofase de 12 horas. 

4.4. Elaboração da suspensão conidial, formulação de conídios em gel 

carboximetilcelulose sódica, em emulgel 5% e em emulsão 5%. 

 

Conídios dos isolados IP 119 e ARSEF 2575 de colônias com 15 a 17 dias de 

cultivo a 27 ± 1°C foram colhidos da superfície do meio BDAL com auxílio de uma 

espátula e colocados em placas de Petri (50 x 10 mm). Essas placas foram acondicionadas 

em dessecador com sílica gel por cinco dias a 5 ± 1°C e UR de 20± 2%, para secagem 

dos conídios. Após a secagem, esses conídios foram suspensos em solução aquosa de 

Tween 80 (0.01% v/v) previamente aquecida em banho-maria até atingir a temperatura de 
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35 ± 1°C ou suspensos em vaselina líquida (Impex
®
, LABIMPEX Ltda, Brasil), para o 

preparo da emulsão e do emulgel.  

Foram preparadas duas concentrações de emulsão: a concentração de 5% e 25% 

de vaselina líquida. Os conídios foram suspensos em vaselina líquida e agitados em 

vórtex por 30 segundos. Após esta etapa foi acrescido o emulsificante Tween 80 na 

proporção de 50% em relação a quantidade de vaselina, portanto 250 µl e 1,250 ml para a 

emulsão 5% e 25% respectivamente, e foi completado o volume de 10 ml com água 

destilada. As suspensões conidiais foram vigorosamente agitadas em vortex por 30 

segundos. 

Para a formulação do gel de carboximetilcelulose sódica (EMFAL, Empresa 

Fornecedora de Álcool Ltda), foram dissolvidos 2 g do produto em 100 ml de água 

destilada [CMC 1,3% (p/p)]. Os conídios foram suspensos em 10 ml solução aquosa com 

Tween 80 0,01% (v/v). Um alíquota de 2 ml da suspensão conidial foi homogeneizada 

em 8 ml de gel. O formulado emulgel 5% foi preparado a partir da emulsão 25%, descrita 

anteriormente, utilizando a seguinte proporção: 8 ml de gel CMC + 2 ml da emulsão 

25%. As concentrações conidiais de cada suspensão foram ajustadas de acordo com cada 

teste.  

 

4.5.  Exposição à alta temperatura de conídios suspensos em diferentes veículos. 

 

Alíquotas de 2 ml de cada suspensão conidial, descrito no item 4.4, (solução 

aquosa, emulsão óleo-água, gel e formulado emulgel) na concentração de 1,0 × 10
5
 

conídios ml
-1 

foram transferidas para três tubos de ensaio (16 × 125 mm) com tampa de 

rosca. Dois destes tubos foram imediatamente colocados em banho-maria a 45 ± 0,2°C, 

um por 4 horas e outro por 6 horas. A temperatura no banho-maria foi monitorada com 

equipamento data logger HOBO H8
®
 (Onset Computer Corporation, Bourne, MA, USA), 

durante todo o experimento. O terceiro tubo não foi exposto ao calor, mas mantido em 

estufa a 27 ± 1°C pelo mesmo período, constituindo o controle.  

Após os períodos de 4 horas ou 6 horas, 1 ml de cada amostra foi transferida para 

tubos tipo Falcon com rosca, acrescido de 9 ml de solução aquosa Tween 80  (0,05% v/v) 

e 100 µl de emulsificante Solub’oil (General Chemicals), em seguida as amostras foram 

agitadas em vórtex por 30 segundos e centrifugadas por 5 minutos a 4200 rpm. Depois de 
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centrifugados, descartou-se o sobrenadante e repetiu-se esse processo para eliminar o 

óleo, permitindo assim a avaliação da germinação dos conídios viáveis (Oliveira, 2009). 

Neste sentido, uma alíquota de 20 µl de cada tubo foi inoculada em 4 ml de BDAL 

acrescido de 0,002% (p/v) de Benomyl (Hi-Yield Chemical Company, Bonham, TX) 

(Milner et al. 1991; Braga et al. 2001), 0,05% (p/v) de Cloranfenicol e 1g/l
-1

  de extrato 

de levedura, em placas de Petri (35 × 10 mm). As placas foram incubadas por 48 horas a 

27 ± 1 ºC em escotofase. 

Após 48 horas de inoculação, duas gotas de lactofenol de Amann acrescido de 

azul de algodão foram aplicadas com pipeta Pasteur sobre o local de aplicação das 

amostras nas placas de Petri. A germinação dos conídios foi examinada utilizando 

microscópio com magnitude de 400×. Um número mínimo de 300 conídios por placa foi 

avaliado e o percentual relativo de germinação calculado através de comparação com a 

germinação dos conídios não expostos ao calor, utilizando-se a seguinte equação: 

Germinação Relativa (%) = (Wt/Wc) × 100, onde Wt é o número de conídios em 

germinação em cada placa exposta por um período t de tempo, e Wc é o número médio 

de conídios germinados nas placas pertencentes ao grupo controle, conforme descrito por 

Braga et al. (2001). Experimentos foram repetidos quatro vezes, e em dias diferentes. 

Diferenças de termotolerância de conídios de um mesmo isolado preparado nas diferentes 

suspensões e expostas a 45 ± 0.2°C por dois períodos de exposição (4h ou 6h) foram 

determinadas através de análise de variância, seguidos do teste Student-Newman-Keuls 

(SNK), com nível de significância de 5% (P ≤ 0,05). 

 

4.6.  Bioensaios com fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus 

 

Fêmeas ingurgitadas de R. microplus foram coletadas de bovinos naturalmente 

infestados na região metropolitana de Goiânia. Nestes bovinos não foi realizado nenhum 

tipo de tratamento com carrapaticida em um período prévio a coleta de no mínimo 30 

dias. Após a coleta, as fêmeas ingurgitadas foram levadas ao laboratório, lavadas em água 

corrente, imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 1 minuto, enxaguadas em 

água destilada estéril e secas em papel toalha. As fêmeas foram então pesadas 

individualmente e separadas homogeneamente quanto ao peso em grupos de 12 
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indivíduos. Cada fêmea foi aderida em posição dorso-ventral em placa de Petri por meio 

de fita de dupla face adesiva e identificada. 

4.6.1. Triagem da virulência de diferentes isolados de Metarhizium spp. para fêmea 

ingurgitada de Rhipicephalus microplus  

 

 Para a realização da triagem, as fêmeas foram dividas em nove grupos 

homogêneos quanto ao seu peso inicial, sendo em cada grupo contendo 10 fêmeas. Os 

oito isolados descritos na Tabela 1 foram testados e um grupo controle (sem tratamento 

fúngico) foi formado. 

 Conídios frescos obtidos das colônias de cada isolado com 15 dias de cultivo a 27 

± 1C foram suspensos em solução aquosa com Tween 80 0,01% (v/v) e agitados em 

vórtex por 1 minuto. Alíquotas de 2 µl na concentração de 1 x 10
8
 conídios/ml foram 

aplicadas na região ventral de cada fêmea ingurgitada e estas incubadas na condição 

ótima de temperatura e umidade, 27°C e UR>98%. Nas fêmeas do grupo controle foram 

inoculados 2 µl de solução aquosa com Tween 80 0,01% (v/v), também na região ventral. 

A postura de cada fêmea foi coletada diariamente, pesada e transferida para um tubo de 

ensaio (16 × 125 mm) identificado e vedado com algodão hidrófilo.  

Os seguintes parâmetros biológicos foram investigados: peso inicial da fêmea 

ingurgitada; massa total de ovos; período de pré-postura (compreendido entre o dia da coleta 

e primeiro dia de postura); período de postura (compreendido entre a postura do primeiro e a 

do último ovo); peso da quenógina (determinado três dias após o término da postura). A 

partir desses dados, foi calculado então o índice de produção de ovos (IPO) e o índice 

nutricional (IN), conforme metodologia de Bennett (1974), pelas seguintes equações: IPO 

= peso da massa de ovos (g) / peso inicial da fêmea ingurgitada (g) × 100; e IN = peso da 

massa de ovos (g) / peso da teleógina (g) – peso da quenógina (g) × 100. 

4.6.2.  Bioensaios com Rhipicephalus microplus em diferentes temperaturas 

 

Fêmeas foram tratadas individualmente através da aplicação de uma alíquota de 2 

µl de cada preparação conidial do isolado IP119: suspensão aquosa de Tween 80 (0,01% 

v/v), emulsão 5%, gel carboximetilcelulose sódica, ou emulgel 5%. Nos bioensaios foram 

utilizados conídios frescos para que o processo de dessecação não representasse mais um 
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viés na avaliação da sua virulência. Para a preparação das emulsões estáveis foi utilizado 

o emulsificante solub’oil (General Chemicals) na concentração de 5% em relação à 

quantidade de vaselina líquida. As alíquotas, na concentração de 2 x 10
8 

conídios ml
-1

 , 

foram aplicadas, na região ventral da cutícula, no terço anterior do idiossoma. 

 Oito grupos, cada um com 12 indivíduos, foram formados, e cada grupo foi 

tratado com um dos veículos descritos anteriormente. Cada um dos grupos foi incubado 

em condição ótima de temperatura (27 ± 1C) e UR > 98%, ou em condição estressante de 

temperatura (32 ± 1C) também a UR > 98%. Oito grupos controles, com mesmo número de 

fêmeas, foram formados a partir de cada formulado sem adição de fungos, e submetidos as 

mesmas condições de temperatura e umidade dos grupos tratados. Um total de 16 grupos 

com 12 fêmeas cada (Figura 3) foi formado. A temperatura e UR no interior de uma das 

placas foram monitoradas com um equipamento data logger HOBO H8
®
 (Onset Computer 

Corporation, Bourne, MA, USA) durante todo o experimento. Os experimentos foram 

conduzidos pelo menos duas vezes, e em dias diferentes. 

 

 

  

 

 

A postura de cada fêmea foi coletada diariamente, pesada e transferida para um tubo 

de ensaio (16 × 125 mm), que foi identificado e vedado com algodão hidrófilo. Os tubos 

de ensaio de cada grupo foram mantidos a 27 ± 1C e UR > 98%, e, portanto, não foram 

expostos a alta temperatura. Os tubos foram avaliados diariamente quanto à eclosão de 

larvas através de uma avaliação subjetiva da quantidade de larvas eclodidas em relação à 

massa total de ovos, com o auxílio de um microscópio estereoscópio. O percentual de 

eclosão recebeu valores entre 0% e 100% com intervalo de 5%.  

Os seguintes parâmetros biológicos foram investigados: peso inicial da fêmea 

ingurgitada; massa total de ovos; período de pré-postura (compreendido entre o dia da coleta 

Figura 3: Organização dos grupos (Gn) para realização dos bioensaios, 

utilizando solução aquosa (SA), emulsão 5% (EM), gel e emulgel 5% 

(EG). Cada grupo contendo 12 fêmeas ingurgitadas. 
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e primeiro dia de postura); período de postura (compreendido entre a postura do primeiro e a 

do último ovo); peso da quenógina (determinado três dias após o término da postura); 

período de incubação (compreendido entre o primeiro dia de postura e o início da eclosão 

das larvas); período de eclosão (compreendido entre a eclosão da primeira e última larva) e 

percentual de eclosão larval. A partir desses dados, foi calculado então o índice de 

produção de ovos (IPO) e o índice nutricional (IN), conforme metodologia de Bennett 

(1974), pelas seguintes equações: IPO = peso da massa de ovos (g) / peso inicial da fêmea 

ingurgitada (g) × 100; e IN = peso da massa de ovos (g) / peso da teleógina (g) – peso da 

quenógina (g) × 100. Foi calculado ainda a reprodução estimada (RE) e o percentual de 

controle, conforme metodologia descrita por Drummond et al. (1971), usando as 

seguintes equações: RE = peso da massa de ovos (g) / peso da teleógina (g) ×  % eclosão 

larvas × 20.000; Percentual de controle  =  RE média do grupo controle – RE média do 

grupo tratado / RE média do grupo controle × 100. 

Os dados referentes ao período de pré-postura, período de postura, período de 

incubação e período de eclosão foram submetidos à análise de variância, seguidos do 

teste de Student-Newman-Keuls (SNK), com nível de significância de 5% (P ≤0,05). Os 

dados não paramétricos foram submetidos à análise de Kruskal Wallis, seguida pelo teste 

Student-Newman-Keuls (SNK) para comparação entre as ordenações médias, com nível 

de significância de 5% (p≤0,05) (Sampaio, 2002). 

 

4.6.3.  Bioensaios com Rhipicephalus microplus em condições de baixa umidade 

relativa 

 

Conídios de Metarhizium anisopliae (IP119) formulados em gel 

carboximetilcelulose, emulgel 5%, emulsão 5% e solução aquosa de Tween 80 (0,01% 

p/v) foram testados. Fêmeas de R. microplus foram coletadas, lavadas e dividas em 

grupos conforme descrito no item 4.6.  A aplicação das alíquotas, na concentração de 2 x 

10
8 

conídios ml
-1

 , foi realizada, na região ventral da cutícula, no terço anterior do 

idiossoma. Para a preparação das emulsões estáveis foi utilizado o emulsificante solub’oil 

(General Chemicals) na concentração de 5% em relação a quantidade de vaselina líquida. 

Cada um dos grupos foi incubado em condição ótima de temperatura (27 ± 1C), mas 

mantido em câmaras com diferentes condições de UR, 75±3% ou  >98%. Umidade relativa 
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dentro das câmaras testes foram reguladas com solução saturada de NaCl (UR=75%) e 

um pano embebido de água destilada para UR>98% (Lazzarini et al., 2006). 

Os ovos de cada fêmea foram coletados, pesados e mantidos em tubo de ensaio 

individual vedado com algodão hidrófilo em condições ótimas de temperatura e UR (27 ± 

1C, UR > 98%). A eclosão das larvas e os parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas 

submetidas às diferentes condições de UR foram avaliados como descrito no item 

anterior. Foram calculados os IPO, IN, RE, e percentual de controle para cada grupo 

avaliado. Os dados não paramétricos foram submetidos à análise de Kruskal Wallis, 

seguida pelo teste Student-Newman-Keuls (SNK) para comparação entre as ordenações 

médias, com nível de significância de 5% (p≤0,05) (Sampaio, 2002). 

 

4.7.  Preparo das cutículas de fêmeas ingurgitadas tratadas com diferentes 

formulados para microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

As fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus, foram higienizadas como 

descrito no item 4.6, estas foram tratadas, individualmente, por uma alíquota de 2 µl de 

cada preparado conidial: suspensão aquosa de Tween 80 (0,01% v/v), emulsão 5%, gel 

carboximetilcelulose sódica, ou emulgel 5% na concentração de 2 x 10
8 

conídios/mL. 

Permaneceram incubadas nas temperaturas de 27° ou 32°C, após os tempos de incubação 

de 48 e 72 horas, com auxílio de uma agulha de insulina, aproximadamente 50 µL de 

fixador foi injetado no interior de cada fêmea. O fixador foi composto por 2% 

glutaraldeído (v/v), 2% paraformaldeído (v/v), 3% de sacarose (p/v) em solução tampão 

cacodilato de sódio 0,1 M pH 7,2. Em seguida, cada fêmea foi colocada em um tubo tipo 

Falcon (15 mL) contendo 2 mL do fixador. As amostras foram então mantidas por 10 dias 

em refrigerador (4ºC). 

Após 10 dias imersas no fixador, parte da cutícula dorsal das fêmeas foi retirada e 

colocadas, imersas em fixador, em tubos tipo Eppendorf de 2 ml. Para desidratação e 

preparação das amostras, estas foram lavadas três vezes (15 minutos cada) em tampão 

cacodilato de sódio (0,1 M, pH 7,2). Após as lavagens, as cutículas foram desidratadas 

em uma série gradual de soluções de etanol (30, 50, 70, 80 e 90%), permanecendo por 15 

minutos em cada solução e passando duas vezes no etanol 100%, por 10 minutos cada 

etapa. Posteriormente as amostra foram colocadas separadamente em tubos do tipo 
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Eppendorf, contendo aproximadamente 300 µL de hexametildisilazano (Electron 

Microscopy Sciences, Hatfield, PA, USA), sendo mantidas imersas por 6 minutos. Em 

seguida, o líquido foi retirado e os tubos mantidos abertos para evaporação do reagente. 

Com a secagem, as amostras foram submetidas a metalização, sendo montadas em um 

stub e revestidas com carbono em um sputter-aplicator (Denton Vacuum, Desk V). Ao 

final, as cutículas foram analisadas e eletromicrografadas no microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) Jeol JSM 6610 em uma voltagem de aceleração de 20 kV no 

Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da Universidade 

Federal de Goiás. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Avaliação do crescimento radial de colônias, produção de conídios e 

germinação em condição ótima ou estressante de temperatura. 

 

 O crescimento radial e a produção de conídios dos isolados de Metarhizium (IP1, 

IP34, IP46, IP60, IP119, IP146 e ARSEF 2575) foram significativamente menores 

quando expostos a temperatura de 32 ± 0,5°C (Figuras 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11) quando 

comparados com a temperatura de 27 ± 1°C, exceto o isolado IP125 (Figura 9). Com isso 

observou-se que as colônias incubadas a 32 ± 0,5°C foram em média 16 mm menores do 

que as incubadas a 27 ± 1°C, sendo o isolado IP119 o que apresentou a maior diferença 

média no tamanho do diâmetro entre incubação a 27 ± 1°C ou a 32 ± 0,5°C, (média de 22 

mm). Este isolado atingiu também o maior diâmetro médio a 27 ± 1°C, 79 ± 0,4 mm, 

enquanto IP125 apresentou o menor diâmetro médio, 52 ± 2 mm. Quando incubados a 32 

± 0,5°C, IP60 foi o que atingiu maior diâmetro médio, 59 ± 1,4 mm, enquanto IP 146 

apresentou o menor diâmetro médio, 50 ± 3,2 mm. IP125 foi o único isolado em que não 

houve diferença estatística no crescimento radial entre as temperaturas 27ºC e 32°C. 

Outro parâmetro que apresentou valor reduzido na temperatura de 32 °C em 

relação a temperatura de 27°C foi a velocidade média de crescimento radial (mm/dia). As 

colônias cresceram em média 4,6 mm/dia quando incubadas a 27 ± 1°C e 3,7 mm/dia a 

32°C ± 0,5°C. O isolado IP 119 foi o que demonstrou a maior velocidade média, 5,2 

mm/dia, a 27°C ± 1°C, no entanto, seu desempenho de crescimento a 32°C ± 0,5°C foi de 

3,8 mm/dia.  

Além da diferença relevante nos diâmetros das colônias quando incubados nas 

diferentes temperaturas de 27° ou 32°C, constatou-se diferença em alguns aspectos 

morfológicos das colônias. Assim, as colônias apresentaram-se com coloração amarelada 

(IP119 e IP60), com diminuição visível da produção micelial e conidial quando expostos 

a temperatura de 32°C. Enquanto as colônias crescidas a 27°C apresentaram-se com 

coloração verde escuro em função do grande número de conídios. Estas diferenças estão 

visíveis nas fotos A (27°C) e B (32°C) das Figuras 4-11. 

 A produção de conídios foi significativamente menor na temperatura mais alta 

(32°C) em todos os isolados. No isolado IP119 foi observado maior diferença na 

produção de conídios entre as diferentes temperaturas, este obteve uma produção de 2,8 x 
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10
9 

conídios/colônia quando incubado a 27°C e uma produção de 5,5 x 10
7 

conídios/colônia quando incubado a 32°C. O isolado IP46 foi o que obteve maior 

produção de conídios entre os demais isolados quando incubado a 32°C, com uma 

produção média de 3,5 x 10
8 

conídios/colônia nesta temperatura e 2,1 x 10
9 

conídios/colônia quando incubado a 27°C (Figuras 4-10).  

Observou-se que a temperatura constante de 32°C não interferiu na germinação 

relativa (GR) dos isolados utilizados nos tempos de 24 e 48 horas; os valores 

permaneceram similares aos obtidos pelas colônias incubadas a 27°C: GR > 98%.  

 

 

 

 

 

Figura 4: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP1, Metarhizium 

anisopliae s.l., submetidos a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação a 

32°C. As médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia possuem diferença estatística 

entre si (F1,6=22,9; p<0,0033) ; e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  estatisticamente 

(F1,6=15,20; p<0,008) entre si.  
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Figura 5: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP34, Metarhizium 

robertsii, submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação a 32°C. 

Médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem diferença estatística 

entre si (F1,6=39,7; p<0,0007); e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  estatisticamente 

(F1,6=24; p<0,0027) entre si.  

 

Figura 6: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP46, 

Metarhizium sp., submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação a 

32°C. Médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem diferença 

estatística entre si (F1,6=26,9; p<0,002);  e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  

estatisticamente (F1,6=38,5; p<0,0008) entre si.  
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Figura 7: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP60, 

Metarhizium anisopliae s.l., submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) 

incubação a 32°C. Médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem 

diferença estatística entre si (F1,6=21,4; p<0,0036) ; e médias seguidas por letras maiúsculas distintas 

diferem  estatisticamente (F1,6=8,75; p<0,0254) entre si.  

 

Figura 8: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP119, 

Metarhizium anisopliae s.s., submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) 

incubação a 32°C. As médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem 

diferença estatística entre si (F1,6=6,75; p<0,04);  e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  

estatisticamente (F1,6=17,96; p<0,0055) entre si.  
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Figura 9: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP125, 

Metarhizium robertsii, submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação 

a 32°C. As médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia possuem diferença estatística 

(F1,6=1,96; p<0,2114) entre si; e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  estatisticamente 

(F1,2=8,75; p<0,0478) entre si.  

 

Figura 10: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado IP146, 

Metarhizium robertsii, submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação 

a 32°C. Médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem diferença 

estatística entre si (F1,6=38,4; p<0,0008)  e  médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  

estatisticamente (F1,6=7,06; p<0,0377) entre si.  
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5.2. Triagem da virulência de diferentes isolados de Metarhizium spp. para fêmea 

ingurgitada de Rhipicephalus microplus.  

 

 O período de postura apresentou redução significativa quando fêmeas 

ingurgitadas foram tratadas com os isolados IP46 e IP119 em comparação com o período 

de postura das fêmeas tratadas com os demais isolados, sendo uma média de 6,8 ± 0,65 

dias para o isolado IP46 e 5,25 ± 0,9 para o isolado IP119. Apesar do IP119 obter os 

parâmetros biológicos (massa total de ovos, IPO e IN) mais baixos que os demais 

isolados, esta diferença não foi significativa (Tabela 2).  

 Os demais isolados de Metarhizium spp. avaliados (IP1, IP34, IP60, IP125, 

IP146 e ARSEF2575) não demonstraram alteração significativa nos parâmetros 

biológicos avaliados quando comparados com o grupo controle. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Avaliação do crescimento radial de colônia e da produção de conídios do isolado ARSEF2575, 

Metarhizium robertsii, submetido a diferentes temperaturas de incubação: A) incubação a 27°C; B) incubação 

a 32°C. As médias seguidas por letras minúsculas distintas em um mesmo dia de avaliação possuem diferença 

estatística entre si (F1,6=33,6; p<0,0012); e médias seguidas por letras maiúsculas distintas diferem  

estatisticamente (F1,6=7,12; p<0,0371) entre si.  
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Isolados Período Postura (dia) Massa total de ovos 

(g) 

IPO IN 

Controle 11,12 ± 0,57a 0,0826 ± 0,004a 53,3 ± 2,1a 61,1 ± 4,9a 

IP 1 8,77 ± 1,04a 0,0806 ± 0,015a 52,2 ± 5,6a 71,9 ± 6,8a 

IP 34 7,33 ± 0,50a 0,0819 ± 0,007a 52,5 ± 3,4a 69,7 ± 4,0a 

IP 46 6,80 ± 0,65b 0,0739 ± 0,009a 40,9 ± 5,3a 56,6 ± 6,9a 

IP 60 8,50 ± 1,33a 0,0713 ± 0,009a 40,3 ± 6,4a 57,1 ± 8,1a 

IP 119 5,25 ± 0,90b 0,0643 ± 0,014a 35,4 ± 7,7a 45,8 ± 9,7a 

IP 125 8,75 ± 0,88a 0,0737 ± 0,008a 43,8 ± 6,5a 62,2 ± 8,6a 

IP 146 9,00 ± 0,63a 0,0854 ± 0,006a 36,1 ± 8,8a 49,1 ± 11,8a 

ARSEF 2575 9,35 ± 0,77a 0,0806 ± 0,010a 45,6 ± 6,3a 62,2 ± 8,4a 

IPO = Índice de produção de ovos; IN= Índice nutricional. Médias seguidas por uma mesma letra 

na mesma coluna não diferem estatisticamente (p≥0,05). 

 

5.3. Crescimento radial, produção de conídios e viabilidade das colônias 

submetidas a ciclos oscilando entre temperatura ótima e elevada.  

 

 A partir dos resultados obtidos nos testes para a avaliação do crescimento 

radial de colônias em temperatura constante, os isolados IP125, IP119, ARSEF2575 e 

ARSEF324 foram selecionados para os testes em oscilação de temperaturas. A escolha do 

isolado IP125 foi devido a seu melhor desempenho observado no item 5.1 e o IP119 por 

ter sido virulento para fêmeas ingurgitadas de R. microplus no teste de triagem por 

isolados virulentos (item 5.2). Já os isolados obtidos da coleção ARSEF foram escolhidos 

por serem sabidamente termotolerantes e por isso servirem de parâmetro para os outros 

isolados. 

 No 4º dia na avaliação do crescimento radial, colônias do isolado IP119 

mantidas em temperatura constante de 32° ± 0,5°C apresentaram crescimento radial 

estatisticamente menor do que e as demais colônias expostas tanto na temperatura 

constante a 27° ± 1°C quanto nos tempos de oscilação. O crescimento radial em oscilação 

de 32°C por 8 h permaneceu distinto das demais temperaturas e tempos a partir do oitavo 

dia de avaliação. Já nas temperaturas constantes de 27°C e oscilação de 32°C por 4 h, o 

crescimento radial das colônias do isolado IP119, não diferiram estatisticamente (p>0,05) 

Tabela 2: Parâmetros biológicos das fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus tratadas 

com conídios de diferentes isolados de Metarhizium spp. suspensos em solução aquosa. 
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entre si e nestas condições de temperatura foi obtido o maior diâmetro da colônia no 15° 

dia com média de 75 ± 2,2 mm. Do mesmo modo, o menor diâmetro da colônia foi 

observado na temperatura constante de 32° ± 0,5°C com média de 54 ± 2 mm e na 

temperatura oscilando por 8h a 32° ± 0,5°C obteve uma média de 67 ± 0,8 mm de 

diâmetro no 15° dia de avaliação.  

 A produção de conídios do isolado IP119, só foi distinta estatisticamente 

quando exposta a temperatura constante de 32°C, com produção média de 5,2 x 

10
7
conídios por colônia. Nos demais tempos de exposição à temperatura 32°C foram na 

média de 4 x 10
9
 conídios produzidos por colônia (Figura 12). 

O isolado IP125 apresentou diferença estatística na produção de conídios quando 

exposto a temperatura constante de 32° ± 0,5°C na qual produziu 9,86 x 10
7 

conídios/colônia, enquanto nos demais tempos e temperaturas produziu em média de 1,0 

x 10
9
 conídios/colônia. O crescimento radial não se alterou, independente da temperatura 

e tempo de exposição, com o diâmetro da colônia na média de 52 ± 2 mm (Figura 13). 

O isolado ARSEF2575 (Figura 14) apresentou redução no crescimento radial 

apenas na temperatura constante de 32°C; a exposição por 4 horas ou 8 horas a 32°C não 

interferiu em seu crescimento e na produção de conídios. Já o ARSEF324 (Figura 15) 

obteve todos os seus diâmetros de crescimento semelhantes nas três condições de 

temperatura. Contudo, diferentemente do ocorreu com os demais isolados houve queda na 

sua produção de conídios quando exposto a temperatura constante de 32°C e à oscilação 

de 32°C por 8 horas. 

A viabilidade de todos os conídios produzidos pelas colônias não foi alterada 

significativamente, independente da temperatura e tempos de exposição, alcançando 

GR>98%. 
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5.4. Avaliação do efeito do calor sobre a germinação de conídios suspensos em 

diferentes formulações. 

 

 Conídios de Metarhizium anisopliae isolado IP119 suspensos em emulsão 

óleo-água 5% apresentaram termotolerância significativa em comparação à suspensão 

aquosa quando expostos a 45°C por 4 horas. A germinação relativa (GR) dos conídios 

imersos em emulsão óleo-água 5% foi 81,1 ± 6%, enquanto na solução aquosa a GR foi 

34,6 ± 10%. As formulações, gel e emulgel 5%, apresentaram GR de 53,1 ± 9% e 62,2 ± 

14,4% respectivamente, e não apresentaram diferença significativa quando comparadas 

com a suspensão aquosa ou em emulsão 5%.  

 Contudo, a mesma diferença estatística não se repetiu para emulsão de 5% 

exposta por 6h a 45°C. No tempo de 6 horas não houve diferença significativa na GR do 

isolado IP119 avaliado, independente do formulado testado (Figura 16). Os demais 

formulados, gel e emulgel 5%, não foram capazes de conferir termotolerância aos 

conídios nas condições testadas. 

 

 

  

  

  

  

Figura 16: Germinação de conídios do isolado IP 119 de Metarhizium anisopliae suspensos 

em diferentes formulados e expostos a 45°C por 4 horas (F=3,35; p=0,044) ou 6 horas 

(F=0,48; p=0,69). Letras minúsculas distintas indicam significância estatística e letras 

maiúsculas iguais não diferem estatisticamente.  
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 Em contrapartida, não houve significância na GR do isolado ARSEF2575 

entre as formulações nos tempos testados. Os conídios do ARSEF2575 suspensos por 4 

horas a 45°C em solução aquosa apresentaram GR em torno de 60% (Figura 17), 

confirmando sua maior termotolerância quando comparado aos conídios do isolado IP119 

quando expostos nas mesmas condições de temperatura e tempo de exposição. No tempo 

de 6 horas os valores de GR também não demonstraram diferença estatística (p=0,69) 

entre os formulados: solução aquosa (GR= 8,3 ± 2%), emulsão 5% (GR= 12,6 ± 4,6), gel 

(GR= 19,4 ± 10%) e emulgel 5% (GR= 8,7 ± 6%). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Germinação de conídios do isolado ARSEF 2575 de Metarhizium anisopliae 

suspensos em diferentes formulados e expostos a 45°C por 4 ou 6 horas. Letras iguais 

significam que não há diferença estatística entre si tanto minúsculas (F=0,25; p=0,859) quanto 

maiúsculas (F=0,48; p=0,69). 
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5.5. Bioensaios com Rhipicephalus microplus em diferentes temperaturas 

 

O peso inicial das fêmeas utilizadas foi homogêneo em todos os grupos de 

tratamento e controle, os quais não diferiram estatisticamente entre si. Com isso, os 

parâmetros biológicos alterados foram efeito da infecção do fungo Metarhizium 

anisopliae, isolado IP119 (Tabela 3).  

Em uma análise multifatorial entre os grupos tratados com formulados de 

suspensão aquosa e de emulsão óleo-água 5%, os valores foram estatisticamente menores 

nos parâmetro de peso total da postura e período de postura, em fêmeas tratadas com 

conídios imersos em emulsão 5%. Os valores médios foram de 5,2 ± 0,92 dias de uma 

postura com peso total de 0,0595 ± 0,0009 g das fêmeas tratadas com emulsão 5% e 

incubadas a 27°C. Já nas fêmeas com o mesmo tratamento, mas incubadas a 32°C, 

obtiveram os valores de 6,2 ± 1,0 dias de duração da postura com peso de 0,1018 ± 0,015 

g estes valores não foram estatisticamente diferentes dos obtidos nas fêmeas incubadas a 

27°C.  

Além disso, a porcentagem de eclosão foi estatisticamente diferente entre 

tratamento com conídios suspensos em solução aquosa e emulsão 5%, na temperatura de 

27°C, e seus controles. Já na temperatura de 32°C, as porcentagens de eclosão não 

obtiveram valores significativamente diferentes entre si.  

Quanto ao índice de produção de ovos, apenas as fêmeas tratadas com emulsão 

5% e expostas tanto a 27°C quanto a 32°C obtiveram seus valores significativamente 

menores (p=0,001) do que os grupos tratados com suspensão aquosa, e se diferiram entre 

si. Do mesmo modo, o índice nutricional foi significativamente menor nas fêmeas 

tratadas com conídios suspensos em emulsão 5% em ambas as temperaturas (Tabela 3). 

Quando incubados a 27°C ou 32°C e suspensos em emulsão 5%, os conídios do 

isolado IP119 conferiram um percentual de controle de até 60%, significativamente maior 

do que quando suspensos em solução aquosa, tanto a 27°C (controle = 9,8%) quanto a 

32°C (controle=16,6%).  

Na análise entre formulados gel e emulgel 5% houve diferença estatística no 

período da postura (p<0,001), na qual as fêmeas tratadas com conídios imersos gel e 

emulgel 5% incubados a 32°C, apresentaram valores significativamente menores do que 

observado nos controles incubados a 27°C. No entanto, não houve diferença significativa 

quando comparado com os controles incubados a 32°C. 
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Nos demais parâmetros, índice de produção de ovos e índice nutricional, não 

houve diferença estatística nos valores entre as fêmeas tratadas com conídios imersos 

tanto em gel quanto em emulgel em relação aos seus controles, independente da 

temperatura de incubação.  

A partir do 7º dia do tratamento foram observados crescimento micelial e, 

posteriormente, conidiogênese, nas fêmeas tratadas com o isolado IP119 de M. anisopliae 

(Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fêmea ingurgitada de Rhipicephalus microplus, 15° dia após 

tratamento da emulsão óleo-água 5%, de Metarhizium anisopliae s.s., isolado 

IP119, incubada a temperatura de 27°C e UR>98%;  
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Peso inicial da 

fêmea (g) 
Peso da postura (g) 

Per. da postura 

(dias) 
% Eclosão I.P.O. I.N. % Controle 

Controle Susp. Aquosa 27°C 0,229 ± 0,042a 0,1307 ± 0,010a 13,7 ± 1,2a 86,8 ± 8,6a 57,8 ± 4,7a 82,8 ± 0,7a 
 

Controle Emulsão 5% 27°C 0,233 ± 0,037a 0,1324 ± 0,011a 13,7 ± 0,7a 89,1 ± 5,0a 57,4 ± 3,7a 87,4 ± 6,7a 
 

IP 119 Susp. Aquosa 27°C 0,230 ± 0,035a 0,1195 ± 0,002b 10,7 ± 0,9a 89,4 ± 7,1a 50,7 ± 9,2a 81,2 ± 1,0a 9,8 ± 7%a 

IP 119 Emulsão 5% 27°C 0,234 ± 0,037a 0,0595 ± 0,009b 5,2 ± 0,9c 79,1 ± 3,3a 23,9 ± 1,3b 67,1 ± 17,3b 60,0 ± 6%b 

Controle Susp. Aquosa 32°C 0,233 ± 0,039a 0,1372 ± 0,016a 10,6 ± 1,1a 91,2 ± 5,3a 59,0 ± 3,1a 74,0 ± 3,6a 
 

Controle Emulsão 5% 32°C 0,230 ± 0,035a 0,1358 ± 0,012a 11,0 ± 0,9a 80,0 ± 1,7a 59,5 ± 3,4a 78,1 ± 0,1a 
 

IP 119 Susp. Aquosa 32°C 0,228 ± 0,039a 0,1201 ± 0,020a 9,0 ± 0,4ab 85,6 ± 4,7a 52,6 ± 0,6a 79,7 ± 6,0a 16,6 ± 5%a 

IP 119 Emulsão 5% 32°C 0,234 ± 0,038a 0,1018 ± 0,015b 6,2 ± 1,0cb 82,3 ± 1,4a 43,4 ±0,1c 68,4 ± 6,2b 24,6 ± 3%b 

Controle Gel 27°C 0,235 ± 0,039A 0,1326 ± 0,014A 13,7 ± 1,3A 73,9 ± 5,2A 58,1 ± 3,6A 82,9 ± 3,2A 
 

Controle Emulgel 5% 27°C 0,231 ± 0,036A 0,1274 ± 0,011A 13,4 ± 1,2A 74,5 ± 1,3A 55,3 ± 3,6A 79,0 ± 1,7A 
 

IP 119 Gel 27°C 0,234 ± 0,036A 0,1139 ± 0,001A 10,0 ± 0,7AB 76,6 ± 2,9A 49,6 ± 6,7A 77,1 ± 0,4A 12,0 ± 4%a 

IP 119 Emulgel 27°C 0,235 ± 0,037A 0,1171 ± 0,001A 10,2 ± 0,4AB 83,1 ± 2,3A 52,2 ± 8,6A 80,4 ± 0,6A 0,0 ± 1%a 

Controle Gel 32°C 0,231 ± 0,040A 0,1395 ± 0,017A 11,2 ± 1,0AB 85,8 ± 5,0A 60,8 ± 2,9A 81,8 ± 0,6A 
 

Controle Emulgel 5% 32°C 0,236 ± 0,040A 0,1215 ± 0,002A 10,0 ± 0,7AB 76,6 ± 7,5A 53,1 ± 7,3A 82,2 ± 4,5A 
 

IP 119 Gel 32°C 0,230 ± 0,037A 0,1260 ± 0,012A 9,0 ± 0,7B 85,2 ± 2,3A 54,8 ± 3,1A 76,8 ± 1,0A 10,0 ± 4%a 

IP 119 Emulgel 32°C 0,232 ± 0,040A 0,1115 ± 0,010A 8,7 ± 0,6B 76,6 ± 8,7A 50,9 ± 15,1A 73,2 ± 12,3A 0,0 ± 3%a 

Tabela 3: Efeito nos parâmetros biológicos em fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus tratadas com formulações diferentes de Metarhizium 

anisopliae s.s., isolado IP119, incubados nas temperaturas de 27 ± 1°C ou 32 ± 0,5°C. 

 

IPO= índice de produção de ovos; IN= índice nutricional. Médias seguidas por mesma letra minúscula em uma mesma coluna não diferem 

estatisticamente (p≥0,05), e médias seguidas pela mesma letra maiúscula em uma coluna não diferem estatisticamente (p≥0,05). Médias são 

seguidas pelo desvio padrão de 12 réplicas por bioensaio. O bioensaio foi repetido duas vezes. 
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5.6. Bioensaios com Rhipicephalus microplus em condições de baixa umidade 

relativa 

M. anisopliae s.s. (IP119), formulado em emulsão óleo-água 5% reduziu 

significativamente (p=0,002) a porcentagem de eclosão das larvas quando incubado a 

umidade relativa (UR) >98% e UR=75%, comparados as demais suspensões aquosas e os 

controles. Já os índices de produção de ovos foram significativamente menores quando 

tratados com emulsão 5% (p=0,001) em comparação com os tratados em suspensão 

aquosa e seus controles (Tabela 4). 

Os índices nutricionais (IN) dos grupos controles de emulsão 5% e suspensão 

aquosa quando expostos a UR>98% foram significativamente maiores em comparação 

com os demais controles e tratamentos. A mesma significância (p=0,001) foi observada 

em comparação com o formulado emulsão 5%, que possuiu o menor IN mesmo quando 

incubado em UR=75%. 

Emulsão 5% foi o formulado que obteve a maior porcentagem de controle, 66%, 

quando comparado aos conídios suspensos em suspensão aquosa, gel e emulgel 5% 

(controle <17%). 

 Na tabela 4 também estão descritos os valores dos parâmetros biológicos das 

fêmeas quando tratadas com gel ou emulgel 5%. Destes, a porcentagem de eclosão das 

larvas não obteve valores significativos em comparação dos controles com os tratamentos 

quando as fêmeas foram incubadas em ambas umidades relativas de 98% ou 75%. 

 O índice de produção de ovos das fêmeas foi reduzido significativamente 

(p=0,018) quando estas foram tratadas com formulado gel e incubadas a UR>98% em 

comparação ao controle incubado na mesma umidade relativa. Já os índices nutricionais 

das fêmeas não obtiveram valores estatisticamente diferentes entre os grupos de 

tratamento e controle, independente do formulado e da UR avaliada. 
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Peso inicial da 

fêmea (g) 

Peso da postura 

(g) 

Per. da 

postura (dias) 
% Eclosão I.P.O. I.N. % Controle 

Controle Susp. Aquosa UR98% 0,2345 ± 0,19a 0,1091 ± 0,01a 11,8 ± 1,0a 88,7 ± 6,8a 50,5 ± 2,9a 86,7 ± 26,4a 
 

Controle Emulsão 5% UR98% 0,1961 ± 0,03a 0,1130 ± 0,02a 13,2 ± 3,1a 84,4 ± 3,5a 56,8 ± 0,7ab 81,8 ± 6,2a 
 

IP 119 Susp. Aquosa UR98% 0,1909 ± 0,04a 0,0800 ± 0,02a 8,4 ± 0,9a 83,4 ± 1,5a 41,8 ± 0,2a 69,9 ± 10,1a 17,0 ± 9,0%a 

IP 119 Emulsão 5% UR98% 0,1914 ± 0,04a 0,0486 ± 0,01a 4,9 ± 0,1a 60,2 ± 20,7b 26,7 ± 2,8c 53,3 ± 10,2b 66,6 ± 14,0%b 

Controle Susp. Aquosa UR75% 0,1847 ± 0,05a 0,1065 ± 0,03a 13,6 ± 2,8a 91,4 ± 1,9a 56,9 ± 1,5ab 75,7 ± 0,7a 
 

Controle Emulsão 5% UR75% 0,1954 ± 0,04a 0,1071 ± 0,01a 12,4 ± 1,8a 86,2 ± 0,7a 54,7 ± 0,7ab 70,7 ± 0,5a 
 

IP 119 Susp. Aquosa 75% 0,1904 ± 0,04a 0,0952 ± 0,02a 12,8 ± 3,6a 86,6 ± 3,4a 50,0 ± 1,4a 65,9 ± 0,6a 16,2 ± 9,0%a 

IP 119 Emulsão 5% UR 75% 

 

 

0,1950 ± 0,04a 

 

 

0,0552 ± 0,01a 

 

 

5,3 ± 0,6a 

 

 

76,2 ± 5,4b 

 

 

28,2 ± 1,7c 

 

 

41,4 ± 0,74b 

 

 

54,3 ± 4,0%b 

 

 

Controle Gel UR98% 0,1909 ± 0,04A 0,1098 ± 0,015A 12,5 ±1,4A 83,4 ± 3,4A 59,0 ± 3,9A 84,9 ± 1,9A 
 

Controle Emulgel 5% UR98% 0,1897 ± 0,03A 0,1013 ± 0,016A 11,7 ± 1,6A 87,2 ± 4,7A 53,7 ± 2,4AB 81,2 ± 6,7A 
 

IP 119 Gel UR98% 0,1933 ± 0,04A 0,0914 ± 0,014A 8,0 ± 0,0A 90,9 ± 5,0A 45,0 ± 0,4B 71,9 ± 9,2A 10,7 ± 0,3%a 

IP 119 Emulgel UR98% 0,1919 ± 0,03A 0,0885 ± 0,010A 8,4 ± 0,3A 83,3 ± 10,3A 43,6 ± 0,1B 71,0 ± 11,2AB 17,5 ± 7,0%a 

Controle Gel UR75% 0,1886 ± 0,04A 0,1052 ± 0,023A 12,0 ± 2,6A 87,4 ± 5,1A 56,0 ± 0,1A 72,6 ± 2,9AB 
 

Controle Emulgel 5% UR75% 0,1880 ± 0,03A 0,0976 ± 0,016A 12,2 ± 1,8A 75,5 ± 3,8A 51,3 ± 0,8B 66,4 ± 0,1B 
 

IP 119 Gel UR75% 0,1937 ± 0,04A 0,1043 ± 0,020A 13,1±2,7A 76,7 ± 1,7A 48,7 ± 0,1AB 63,5 ± 2,4B 15,1 ± 3,0%a 

IP 119 Emulgel 5% UR75% 0,1893 ± 0,03A 0,0957 ± 0,019A 10,2±2,0A 85,7 ± 4,8A 46,3 ± 3,5AB 61,1 ± 6,3B 0 ± 0%a 

Tabela 4: Efeito nos parâmetros biológicos em fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus tratadas com formulações diferentes de Metarhizium 

anisopliae s.s., isolado IP119, incubados nas umidades relativas de UR>98% ou UR=75%. 

 

IPO= índice de produção de ovos; IN= índice nutricional. Médias seguidas por mesma letra minúscula em uma mesma coluna não diferem 

estatisticamente (p≥0,05), e médias seguidas pela mesma letra maiúscula em uma coluna não diferem estatisticamente (p≥0,05). Médias são seguidas 

pelo desvio padrão de 12 réplicas por bioensaio. O bioensaio foi repetido duas vezes. 
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5.7. Eletromicrografias em microscopia eletrônica de varredura das cutículas de 

fêmeas ingurgitadas tratadas com diferentes formulados. 

 

Os conídios de Metarhizium anisopliae s.s., isolado IP119, foram capazes de 

germinar na superfície da cutícula do hospedeiro e o tubo germinativo diferenciou-se na 

forma de apressório em todos os formulados avaliados.  

Foram encontradas evidências de que conídios suspensos em solução aquosa 

(Figura 19) não espalharam tanto na cutícula quando comparado com o formulado 

emulsão óleo-água 5%. Na figura 19A (seta branca), observa-se o limite da região que 

recebeu o inóculo, com grande presença de conídios ainda não germinados no tempo de 

48h em ambas as temperaturas de 27 e 32°C. No entanto, é perceptível a formação de 

apressório mesmo no tempo de 48h (Figura 19D).  

 

 

 
 

  

 

B A 

D C 

Figura 19: Eletromicrografia de varredura de cutículas de carrapatos Rhipicephalus microplus 

infectados com conídios de fungos Metarhizium anisopliae s.s. em suspensão aquosa 

aquosa.(A)e (B) incubados a 27°C por 48h; (C) e (D) incubados a 32°C por 48h. Seta branca 

evidenciando o limite do inóculo e setas pretas a formação do apressório. 
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Nas cutículas tratadas com emulsão 5% observou-se grande quantidade de 

conídios germinados em todo o hospedeiro, com evidente diferenciação do tubo 

germinativo em apressório (setas pretas), independente da temperatura nas quais foram 

incubadas (Figura 20). 

 

 

 

 
 

 

C 

B A 

D 

Figura 20: Eletromicrografia de varredura de cutículas de carrapatos Rhipicephalus microplus 

infectados com conídios de fungos Metarhizium anisopliae s.s. suspensos em emulsão óleo-água 

5%. (A) e (B) incubados a 27°C por 48h; (C) e (D) incubados a 32°C por 48h; (E) e (F) incubados 

a 32°C por 72h. Setas pretas demonstram a formação do apressório. 

E F 
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No formulado gel (Figura 21) o número de conídios aderidos na cutícula do 

carrapato foi aparentemente menor. Porém muitos conídios observados no tempo de 48 e 

72 h foram capazes de germinar e a região distal do tubo germinativo diferenciar-se em 

apressório em ambas as temperaturas, mesmo recobertos pelo gel carboximetilcelulose 

(Figura 21D).  

 

 

 

 
 

 

A 
B 

C D 

Figura 21: Eletromicrografia de varredura de cutículas de carrapatos Rhipicephalus microplus 

tratados com conídios de fungos Metarhizium anisopliae s.s. formulados em gel 

carboximeticelulose; (A) e (B) incubados a 27°C por 48h; (C), (D) e (E) incubados a 27°C por 72h; 

(F) incubados a 32°C por 72h. Setas pretas evidenciando a formação do apressório. 

E 
F 



 60 

 Nas eletromicrografias das cutículas tratadas com emulgel (Figura 22) foi 

perceptível uma maioria de conídios germinados quando comparado com os conídios da 

suspensão aquosa. Mesmo incubados a 32°C e fixados no tempo de 48 h foi observado 

grande presença de conídios aderidos na cutícula e germinados estando imersos no 

emulgel (Figura 22 C e D). 

 

 

 
 

EG 27°C 48h A B 

Figura 22: Eletromicrografia de varredura de cutículas de carrapatos Rhipicephalus microplus tratados 

com conídios de fungos Metarhizium anisopliae s.s. formulados em emulgel; (A) e (B) incubados a 

27°C por 48h; (C) e (D) incubados a 32°C por 48h; (E) e (F) incubados a 32°C por 72h. 

C D 

E 
F 

EG 27°C 48h 
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6. DISCUSSÃO 

A aplicação de acaricidas biológicos para o controle do carrapato Rhipicephalus 

microplus apresenta grandes desafios. Dentre os mais diversos fatores abióticos que 

influenciam na virulência de fungos entomopatogênicos para o carrapato dos bovinos, a 

temperatura e a umidade relativa do meio interferem tanto na eficácia do controle 

realizado pelos fungos, quanto nos parâmetros biológicos de fêmeas ingurgitadas.   

Os resultados obtidos na avaliação do crescimento radial nas temperaturas de 

27°C ou 32°C em diferentes isolados de Metarhizium spp, estão de acordo com os 

resultados obtidos por Polar et al. (2005b). Neste estudo, os autores avaliaram as 

diferenças de crescimento radial e produção de conídios de isolados de Metarhizium 

anisopliae nas temperaturas de 30, 32 e 34°C e observaram diminuição do crescimento 

radial e da produção de conídios nas temperaturas elevadas quando comparadas a 30°C, 

obtendo diferenças também entre isolados.  Apesar dos isolados aqui estudados serem 

oriundos da região do cerrado goiano, onde temperaturas mais altas ultrapassam 35°C, a 

maioria deles obteve significativa diminuição no seu crescimento radial e queda na 

produção de conídios quando incubados constantemente a 32°C. Além disso, a exposição 

diária por apenas 8h a 32°C foi suficiente para reduzir o crescimento do isolado IP119. 

Os isolados avaliados neste estudo, mesmo estes sendo originários de uma mesma 

região, demonstraram comportamentos e características diferentes quando expostos a 

temperatura de 32°C, o que demonstra a variabilidade genética existente entre os distintos 

isolados de Metarhizium sp. O isolado IP125, por exemplo, demonstrou uma notável 

termotolerância independente do tempo de exposição, assim como o isolado ARSEF 324. 

No estudo de Rangel et al. (2005) o isolado ARSEF 324 foi destaque na termotolerância 

por manter a viabilidade dos conídios acima de 40%, quando expostos a 45°C por até 

12h. 

A mesma temperatura de 32°C, prejudicial ao crescimento fúngico, também 

interfere negativamente no ciclo de vida de diversas espécies de carrapatos. Bellato e 

Daemon (1997) avaliaram a interferência das temperaturas 18, 27 e 32°C na fase de vida 

não parasitária do carrapato R. sanguineus e constaram que a média da duração do 

período de muda para larvas e ninfas diminui significativamente com o aumento da 

temperatura. Além disso, a longevidade em jejum de ninfas e adultos diminuiu em 

temperaturas mais altas.  
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Outros estudos realizados com carrapatos das espécies A. cajennense s.l. (Chacón 

et al., 2003) e Haemaphysalis leporispalustris (Freitas et al., 2004) na temperatura de 

manutenção a 32°C foi suficiente para prejudicar a continuidade do ciclo; pois, alguns 

parâmetros biológicos analisados, como índice de eficiência reprodutiva, decaíram mais 

da metade quando comparada aos valores obtidos na temperatura de 27°C. Em carrapatos 

da espécie A. cajennense não houve desenvolvimento embrionário quando os ovos foram 

mantidos a temperatura constante de 32°C (Chacón et al., 2003). 

Como forma de minimizar os efeitos negativos aos fungos entomopatogênicos 

provenientes da exposição a altas temperaturas, várias formulações vem sendo estudadas 

com resultados satisfatórios, principalmente formulados a base de óleos (Xavier-Santos, 

2011). Recentemente, Paixão e Fernandes (dados não publicados) demonstraram a 

termotolerância conferida a conídios secos após serem banhados em diferentes tipos de 

óleos, antes do preparo da emulsão óleo-água.  Oliveira (2009) também obteve resultados 

promissores ao comparar germinação relativa de conídios banhados em óleo entre os 

suspensos em solução aquosa, o que corroboram com os resultados obtidos neste estudo.  

O isolado IP119 de M. anisopliae s.s. só apresentou termoproteção significativa 

quando os conídios foram imersos em emulsão óleo-água 5% e expostos a 45°C por 4h. 

Em contrapartida, a não significância da GR do isolado ARSEF2575, M. robertsii, entre 

os diferentes formulados pode ser explicada devido sua maior termotolerância natural, 

com isso as formulações testadas pouco influenciaram nesse parâmetro. O mesmo valor 

médio de GR do isolado ARSEF 2575 quando exposto a 45°C por 4h obtido neste estudo, 

também foi observado em estudos prévios (Fernandes et al. 2008; Rangel et al. 2005). 

A emulsão óleo-água 5% foi mais eficiente no controle de R. microplus do que as 

demais formulações testadas. Apesar da suspensão aquosa do isolado IP 119 não ser 

altamente virulenta para fêmeas de R. microplus em comparação a outros isolados de 

Metarhizium sp. descritos na literatura (Fernandes e Bittencourt, 2008), quando 

formulado em emulsão 5%, obteve-se um acréscimo na sua virulência, atingindo um 

percentual de controle superior a 60%. Estes resultados estão de acordo com os achados 

de Angelo et al. (2010) e Camargo et al. (2012) que avaliaram diferentes concentrações 

de emulsões e concluíram que a adição de óleo é responsável pelo aumento da aderência 

e virulência de conídios em R. microplus. Isso se dá devido a parede da cutícula destes 

artrópodes ser lipofílica, assim como a superfície dos conídios. Por isso, além de 

melhorar a aderência, o óleo permite que um maior número de conídios entre em contato 
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com a cutícula, pois facilita o espalhamento da formulação fúngica, já que possui menor 

tensão superficial na cutícula do que a água (Embrapa, 2001).  

Na avaliação realizada pela microscopia eletrônica de varredura foram 

encontrados, nos tratamentos com emulsão 5%, conídios germinados em toda cutícula do 

carrapato, confirmando a capacidade de espalhamento dos conídios pela presença do 

óleo. Enquanto que nos conídios em suspensão aquosa foram observados os limites do 

inóculo, com grande presença de conídios não germinados no tempo de 48h de 

incubação. Além disso, nas eletromicrografias foi possível observar um maior tubo 

germinativo destes conídios imersos em emulsão em comparação com os outros 

formulados avaliados.  

Contrário aos estudos de Reis et al. (2007) e Souza et al. (2009), conídios 

formulados em gel e emulgel não promoveram controle significativo de fêmeas de R. 

microplus quando comparados a suspensão aquosa, independente das temperaturas e 

umidades de incubação. Pela eletromicrografia das cutículas tratadas com esses 

formulados, observou-se presença de conídios germinados e formação de apressório, 

contudo o número de conídios aderidos na cutícula foi aparentemente menor do que o 

observado nas cutículas tratadas com emulsão 5% e suspensão aquosa. Importante notar 

que nos estudos de Reis et al. (2007) e Souza et al. (2009) as fêmeas ingurgitadas foram 

tratadas por imersão, possibilitando possivelmente maior número de conídios em contato 

com a cutícula do carrapato e orifícios naturais; em contrapartida, no presente estudo as 

fêmeas foram tratadas com apenas uma alíquota de 2 μl do formulado da região ventral. 

Além disso, nos bioensaios realizados em baixa umidade relativa (UR=75%), 

tanto o gel quanto o emulgel 5% ressecaram e desprenderam-se da cutícula do carrapato, 

o que dificultou a adesão dos conídios na sua superfície. Sendo que a adesão é uma das 

primeiras etapas do processo de penetração dos fungos, ou seja, o início da infecção, essa 

etapa ocorre nas primeiras 24 h após a inoculação dos conídios (Bittencourt, 1999a; 

Schrank; Vainstein, 2010).  

Em geral, fungos entomopatogênicos possuem potencial para o controle de 

carrapatos da espécie R. microplus (Fernandes; Bittencourt, 2008); contudo, a seleção de 

isolados e espécies de fungos é necessária para determinar aqueles potencialmente mais 

virulentos. Além disso, existe a diferença da susceptibilidade de cada população de 

carrapatos à ação dos fungos entomopatogênicos, como demonstrado por Perinotto et al. 

(2010). Portanto, sugere-se com o presente estudo a escolha de um isolado mais 

virulento, que acrescida de uma formulação adequada, possivelmente a própria emulsão 
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óleo-água 5%, possa potencializar sua eficácia e conferir proteção dos conídios aos 

fatores abióticos. 
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7. CONCLUSÕES 

1. A constante temperatura de 32°C é uma condição estressante para os 

isolados testados de Metarhizium spp. oriundos de Goiás, Brasil.  

2. Isolados de Metarhiuzium spp. originários de Goiás possuem 

particularidades quanto a sua termotolerância, confirmando a alta variabilidade genética 

deste gênero. 

3. Emulsão óleo-água 5% protege conídios do isolado IP119 (Metarhizium 

anisopliae s.s.) a exposição a alta temperatura; contudo, o mesmo formulado não conferiu 

termoproteção aos conídios do isolado ARSEF2575 (Metarhizium robertsii).  

4. Conídios do isolado IP119 suspensos em emulsão óleo-água 5% são 

eficazes para o controle de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus mesmo nas 

condições de temperatura ou umidade estressantes testadas.  
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