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RESUMO 

 
 Aedes aegypti é o principal vetor do vírus da dengue nos trópicos. A cidade de 

Goiânia teve a maior incidência dessa arbovirose no Centro-Oeste do Brasil entre 2010 

e 2011. Melhores estratégias de controle integrado são necessárias para enfrentar a 

propagação da resistência desse vetor a produtos químicos. O fungo entomopatogênico 

Metarhizium anisopliae é efetivo contra ovos, larvas e adultos de A. aegypti em 

condições de laboratório. Entretanto, há pouco conhecimento sobre formulações e 

técnicas de aplicação específicas para controlar esse mosquito com esse e outros fungos. 

O presente estudo reporta o impacto de substratos previamente tratados ou não com óleo 

vegetal, terra diatomácea e/ou conídios de M. anisopliae s. l. IP 46 sobre a oviposição e 

sobrevivência de A. aegypti em condições de laboratório e apresenta resultados sobre 

testes de campo realizados na cidade de Goiânia em 2010 e 2011 com ovitrampas 

adaptadas. A. aegypti adultos colocados em laboratório foram expostos em gaiolas e 

expostos a dispositivos para oviposição equipados com água, lama ou papel filtro. Papel 

filtro úmido ou seco tratado com aditivos (óleo vegetal Graxol® ou terra diatomácea 

KeepDry®) e/ou conídios de IP 46 foram testados em ensaios de escolha poli ou mono-

opcional. A mortalidade e oviposição quantitativa foram avaliadas até 15 dias de 

exposição e eclosão de larvas após submersão de ovos em água, até 10 dias. Os testes de 

campo foram executados com ovitrampas tratadas com conídios formulados em água ou 

óleo-água. Fêmeas ovipuseram mais sobre lama e papel filtro úmido, pouco sobre água 

e não ovipuseram sobre papel filtro seco. A oviposição quantitativa decresceu em 

concentrações mais elevadas do óleo, e fêmeas grávidas ovipuserm sobre papéis filtro 

tratados independente da concentração de conídios (testes poli-opcionais). A 

mortalidade de adultos alcançou até 42,1% em 15 dias de incubação ao testar papel 

filtro tratado com IP 46 formulado em óleo-água, e esse formulado reduziu a eclosão 

larval (testes mono-opcionais). Em condições de campo, ovos foram encontrados sobre 

papel filtro tratado ou não com conídios formulados em água ou óleo-água. Fêmeas 

grávidas de A. aegypti detectaram um gradiente de umidade e de óleo, mas não foram 

influenciadas pela presença de conídios. A toxicidade do óleo vegetal e a virulência de 

IP 46 aumentaram com o tempo de exposição. M. anisopliae formulado em óleo e 

aplicado em criadouro simulado mostrou ser promissor contra A. aegypti em condições 

de laboratório e contra e Aedes sp. em condições de campo. 
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ABSTRACT 

 
 Aedes aegypti is the principal vector of dengue virus in the tropics. Metropolitan 

Goiânia had the highest incidence of this arbovirose in Central Brazil between 2010 and 

2011. Improved integrated control strategies are necessary in order to face vector 

resistance to chemicals. The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae is 

effective against A. aegypti eggs, larvae and adults under laboratory conditions. There is 

still little knowledge on specific formulation and application techniques to control this 

mosquito with this and other fungi. The present study reports on the impact of 

substrates, previously treated or not with vegetable oil, diatomaceous earth and/or M. 

anisopliae IP 46 conidia on oviposition and survival of A. aegypti under laboratory 

conditions. In addition, the study presents results on field tests carried out in the city of 

Goiânia with adapted ovitraps. Laboratory reared adult A. aegypti females and males 

were exposed in cages to oviposition devices equipped with water, mud or filter paper. 

Moistened or dry filter paper treated with additives (vegetable oil Graxol® or 

diatomaceous earth KeepDry®) and/or M. anisopliae s. l. IP 46 conidia were tested as 

mono or poly-optional assays. Mortality and quantitative oviposition were assessed up 

to 15 days of exposure and eclosion of larvae after submersion of eggs in water up to 10 

days. Field tests were run with adapted ovitraps treated with conidia of IP 46 formulated 

with water or oil-water. Females never laid eggs on dry filter paper and few eggs on 

water. Quantitative oviposition decreased at higher oil concentrations and gravid 

females laid eggs on fungus-treated filter paper regardless of the conidial concentration 

(poly-optional tests). Adult mortality reached 42.1% at a 15 day incubation when testing 

filter paper treated with oil-in-water conidia and this formulation reduced larval 

eclosion (mono-opcional tests). Under field conditions, eggs were detected on filter 

paper treated or not with water or oil-in-water formulated conidia. Gravid females 

detected gradient of humidity and oil but they were not influenced by the presence of 

the conidia. Toxicity of vegetable oil and virulence of IP 46 increased with time of 

exposure. M. anisopliae applied in a simulated breeding device and formulated in oil 

showed to be promising against A. aegypti under laboratory and Aedes sp. under field 

conditions. 
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1 INTRODUÇÃO/ REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Aedes aegypti 

1.1.1 Sistemática e morfologia 

Aedes aegypti é um artrópode pertencente à ordem Diptera, família Culicidae e 

subfamília Culicinae. A. aegypti possui desenvolvimento holometabólico, com fases de 

ovo, larva, pupa e adulto. Os adultos possuem o corpo delgado, pernas longas e 

apresentam dois pares de asas sendo o segundo transformado, chamado balancins, que 

regula o equilíbrio do inseto durante o vôo. A cabeça tem um par de antenas de 15 

artículos cada, probóscida e um par de palpos maxilares, que são mais curtos que a 

probóscida nas fêmeas e mais longos que a probóscida nos machos (Figura 1). Os 

machos também diferem das fêmeas por possuírem antenas plumosas. Os olhos 

compostos ocupam grande parte da porção ântero-lateral da cabeça e são constituídos 

de pequenos omatídeos (Consoli & Oliveira 1994). 

 

 

Figura 1. Cabeça de culicíneo em vista superior- (A) Culicinae fêmea; (B) Culicinae macho. a: 

Antena; pa: Palpo maxilar; pr: Probóscida (Fonte: Eiras 2005). 

 

O tórax é dividido em protórax, mesotórax, onde estão inseridas as asas e 

metatórax, com os balancins. O escudo característico de A. aegypti apresenta um 

conjunto de escamas prateadas em forma semelhante a uma lira e, juntamente com o 

escutelo forma o mesonoto (Figura 2A). O abdome é composto por oito segmentos 

A 
B 

a 

pr 

pr 

pa 

pa 
a 
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evidentes e dois segmentos reduzidos modificados em ânus e genitália externa 

(Consoli & Oliveira 1994).  

 

 

 

Figura 2. (A) Adulto de Aedes aegypti, com desenho particular em forma de lira 

no mesonoto (Fonte: http://www.servidorpublico.net/noticias/2007/01/14/156-

vai-ajudar-no combate-a-dengue); Acesso em 10 de Outubro de 2011; (B) ovos 

de Aedes aegypti. 

 

Os ovos medem aproximadamente 1 mm de comprimento, são fusiformes e 

têm contorno alongado (Figura 2B). São envolvidos por uma casca composta de três 

camadas: o exocório, um envoltório externo, fino e transparente, o endocório, situado 

logo abaixo e constituído por quitina, e internamente, a membrana vitelina envolve o 

núcleo, citoplasma e vitelo (Pereira et al. 2006). 

As larvas são aquáticas, têm aspecto vermiforme e corpo nitidamente dividido 

em cabeça, tórax e abdome, sendo que cabeça e tórax têm formato globoso (Figura 3). 

O corpo da larva apresenta cerca de 222 pares de cerdas dispostas de maneira 

simétrica, com função sensorial e auxiliar na flutuação do corpo. Ao contrário dos 

mosquitos adultos que possuem aparelho bucal sugador, as larvas têm aparelho bucal 

do tipo mastigador-raspador (Consoli & Oliveira 1994). 

As pupas têm aspecto de “vírgula” e dividem-se em cefalotórax e abdome, 

ambos providos de cerdas (Figura 3). No final do abdome há um par de pás ou paletas 

que ajudam a pupa na locomoção (Consoli & Oliveira, 1994).  

 

1.1.2 Aspectos biológicos  

500 mm  1mm

mmm

mmm 

http://www.servidorpublico.net/noticias/2007/01/14/156-vai-ajudar-no%20combate-a-dengue
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 Esta espécie possui hábitos diurnos, acasalando e alimentando-se durante o dia.  

Machos e fêmeas alimentam-se de seiva de plantas, mas a fêmea necessita de sangue 

para maturação de seus ovos. Constitui fonte de repasto para as fêmeas de A. aegypti a 

maior parte dos vertebrados, inclusive o homem. No entanto, mostram marcada 

antropofilia, picando o homem preferencialmente nos pés e nas partes inferiores das 

pernas (Eiras 2005).   

O sistema sensorial complexo de A. aegypti é composto por mecano, higro e 

termoreceptores. Esses receptores são conectados a neurônios por cerdas 

especializadas conhecidas como sensilas olfatórias. As sensilas olfatórias ocorrem em 

pares e podem ser observadas na cabeça, antenas e palpos maxilares, além das partes 

interna e externa da peça bucal, margem das asas e aparelho ovipositor das fêmeas 

(Dahanukar et al. 2005, Hallem et al. 2006). Assim, o mosquito pode detectar 

diferentes estímulos abióticos e componentes voláteis no ambiente que informam 

sobre fonte de alimento, presença de possíveis parceiros, ou sítios convenientes para 

oviposição ou descanso (Mordue-Luntz 2003).  

O sítio escolhido para oviposição é de grande importância para a sobrevivência 

e dinâmica populacional do mosquito. A seleção do local se inicia com estímulos 

visuais, táteis e olfatórios no ambiente, que determinam o comportamento da fêmea 

durante a procura por sítios apropriados para ovipor. Os estímulos para oviposição 

incluem a cor, densidade óptica, textura e refringência, mas também umidade e 

temperatura do substrato (Davis & Bowen 1994, Kline 1994, McCal & Cameron 1995, 

Badano & Regidor 2002). A fêmea grávida é atraída por recipientes escuros e 

sombreados, com superfície áspera (Consoli & Oliveira 1994). 

Muitos criadouros preferenciais de A. aegypti são temporários, encontrados no 

domicílio ou peridomicílio, sobretudo materiais que acumulam água de chuvas, como 

latas, pneus, garrafas e vasos de plantas (Consoli & Oliveira 1994).  

Bactérias ou fungos saprobiônticos e seus metabólitos voláteis presentes em 

criadouros podem atrair fêmeas de A. aegypti e de outras espécies, para oviposição 

(Takken & Knols 1999, Sivagnaname et al. 2001, Navarro et al. 2003). Água que já 

abrigou larvas pode aumentar a atratividade para fêmeas grávidas de A. aegypti 

(Darriet & Corbel 2008). 

A oviposição não é feita diretamente na água, os ovos são depositados na 

parede do recipiente, próximos à superfície da água ou sobre substratos adjacentes a 

ela (Roberts & Hsi 1977, Madeira et al. 2002). Cada fêmea põe, durante dois meses, 
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até oitenta ovos (Micieli & Campos 2003). Em um mesmo ciclo gonotrófico a fêmea 

coloca ovos em vários criadouros, garantindo assim sobrevivência e melhor dispersão  

de sua prole (Reiter 1991). 

 Após a ovipostura a embriogênese se completa em 24 a 48 h. O tempo médio 

entre a postura dos ovos e eclosão das larvas é variável e depende da exposição dos 

ovos à água. Sem contato dos ovos com água, as larvas prontas dentro dos ovos 

entram em diapausa e sobrevivem por meses (Silva & Silva 1999, Luz et al. 2008). 

Ovos de A. aegypti podem permanecer viáveis por mais de 450 dias em ambiente 

ressecado, o que contribui para a dispersão passiva desses ovos para outras regiões 

através do transporte de materiais utilizados como criadouros (Silva & Silva 1999, 

Pates & Curtis 2005).  

 O contato dos ovos com água estimula a eclosão e as larvas que eclodiram se 

alimentam de matéria orgânica presente no criadouro e dependendo da temperatura e 

disponibilidade de alimento completam quatro estádios larvais em torno de 7 dias, 

chegando à fase de pupa e emergência dos adultos após mais 2,5 dias (Silva et al. 

1994) (Figura 3).  

 

Figura 3. Fases evolutivas de Aedes aegypti: ovo, quatro estádios larvais, 

pupa e mosquito adulto (modificado) (Fonte: www.prdu.unicamp.br 

/dengue/mosquito.html; Acesso em 10 Outubro de 2011). 
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1.1.3 Aspectos epidemiológicos 

 O A. aegypti transmite os vírus da dengue e da febre amarela urbana (FAU) aos 

humanos através da picada da fêmea previamente infectada, que adquire a infecção por 

repasto sanguíneo em um indivíduo doente, ou pela via transovariana (Consoli & 

Oliveira 1994). 

 O A. aegypti foi introduzido no Brasil provavelmente a bordo de navios 

utilizados para o tráfico de escravos da África. Até a metade do século XX, esse vetor 

era importante somente na transmissão da FAU (Tauil 1986). Em 1920 foi registrado 

em Pernambuco o primeiro caso da febre amarela silvestre (FAS) (Franco 1969). 

Apesar da FAU estar erradicada no Brasil desde 1942, a FAS permanece até hoje e 

torna real o risco de novos casos de FAU (Massad et al. 2001, Barret & Higgs 2007). 

 O primeiro caso de dengue confirmado por exames laboratoriais ocorrido no 

Brasil foi registrado em 1981 no estado de Roraima (Siqueira Jr et al. 2005). Até 1993, 

a doença seguiu em ondas epidêmicas em áreas isoladas no país. Após a introdução de 

novos sorotipos várias epidemias ocorreram em todo país, com exceção de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul (Siqueira Jr et al. 2005). Entretanto, nesses dois estados, 

casos da doença vêm sendo notificados desde 2007 (Ministério da Saúde 2008). 

 A dengue é caracterizada como uma das principais arboviroses em regiões 

tropicais e subtropicais no mundo inteiro. Casos já foram notificados em mais de 100 

países (Centers for Disease Control and Prevention 2009). A doença tem como agente 

etiológico um arbovírus do gênero Flavivirus da família Flaviviridae, do qual existem 

quatro sorotipos. A infecção por um deles confere proteção permanente para o mesmo 

sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros tipos (Funasa 1997).  

As características clínicas da infecção viral por dengue podem ser classificadas 

em cinco apresentações: doença febril não específica, dengue clássica, febre 

hemorrágica por dengue, febre hemorrágica por dengue com síndrome do choque, e 

outros sintomas não usuais como encefalopatia e hepatite
 
(Lim et al. 2004). Há poucos 

relatos de manifestações neurológicas da dengue. O envolvimento do sistema nervoso 

central (SNC) tem sido descrito em pacientes pediátricos que algumas vezes 

apresentam encefalites graves após a doença aguda ter cedido e acredita-se que seja 

uma manifestação imunomediada
 
(Angibaud et al. 2001).  

No Brasil, os sorotipos 1 e 2 têm circulação simultânea em 18 estados. O 

sorotipo 3 foi encontrado no Rio de Janeiro entre os anos de 1999 e 2000. Além do 
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Brasil, o sorotipo 3 já foi detectado em 15 países. A ocorrência dos três sorotipos no 

País potencializa o risco de surgimento de epidemias de febre hemorrágica por dengue, 

sobretudo nas grandes metrópoles que tiveram epidemias por dois sorotipos. Já o 

sorotipo 4 está presente em dez países, incluindo Venezuela, Equador, Peru e, 

recentemente em risco epidêmico, no Brasil (Ministério da Saúde 2010a), com 10 

casos confirmados em Roraima e dois casos em Manaus (Ministério da Saúde 

2010b,c).  

Em 2011 a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde registrou 

um total de 715.666 casos notificados de dengue no país até junho. A região Centro - 

Oeste participou com 7% do número total de casos, no qual o estado de Goiás deteve a 

maior incidência (Ministério da Sáude 2011). 

 

1.2 Controle de A. aegypti 

Em 1940 foi proposta a erradicação de A. aegypti a nível nacional, obtendo 

pleno êxito em 1955, através de campanhas públicas para eliminação de criadouros e 

uso de inseticidas sintéticos. Devido a políticas ineficazes e fragmentação das 

campanhas públicas de combate ao vetor, ocorreu reintrodução definitiva de A. aegypti 

no país, em 1976 (Tauil 1986). 

Desde a década de 1980 o Ministério da Saúde (MS), através da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) tem implantado diversos programas visando controlar a 

transmissão da dengue. Criado em 2002, o Programa Nacional de Controle da Dengue 

(PNCD) está atualmente em vigor e tem como principais medidas a conscientização da 

população, o combate ao vetor e a vigilância epidemiológica (Funasa 2002). 

Um dos subcomponentes da vigilância epidemiológica é a vigilância 

entomológica, feita através de coleta de larvas e adultos e utilização de larvitrampas e 

ovitrampas para detecção de larvas e ovos, respectivamente.  

As larvitrampas são depósitos de pneus usados com 1/3 de sua capacidade 

preenchidos por água (Figura 4A). A coleta de larvas em depósitos de água e outros 

recipientes em residências e imóveis é importante para verificar o impacto das medidas 

básicas de controle da dengue, dirigidas à eliminação das larvas de A. aegypti. No 

Brasil, o PNCD recomenda que essas armadilhas sejam instaladas em locais como 

portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, por exemplo, a uma altura de 

aproximadamente 80 cm do solo, para detecção precoce de infestações importadas 

(Funasa 1997).  
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As ovitrampas são constituídas de um recipiente plástico de cor escura, com 

água, ao qual se adere um material áspero que permite a fixação dos ovos depositados 

(Fay & Perry 1965) (Figura 4B). Essas armadilhas fornecem dados úteis sobre a 

distribuição espacial e temporal (sazonal) de A. aegypti. Dados obtidos com essa 

metodologia também foram usados para monitorar o impacto de vários tipos de 

medidas de controle que envolvem a redução do vetor com inseticidas. Embora as 

ovitrampas sejam muito úteis para verificação da presença e distribuição de fêmeas do 

vetor, não devem ser usadas como única ferramenta para estimativa do risco de dengue 

(Gomes 1998).  

Já a coleta de adultos é difícil e demorada, portanto só é realizada em situações 

específicas, como quando há focos do vetor ou em estudos mais aprofundados (Braga 

& Valle 2007). 

 

 

Figura 4. (A) Larvitrampa (Fonte: http://www.bohemia.cu/2007/05/28/ 

cienciatecnologia/2-aedes-aegypti.html; Acesso em 01 de Junho de 2011), (B) 

ovitrampa.   

   

1.2.1 Controle químico 

 A partir de 1947 o inseticida clorado dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) foi 

largamente usado no país até ser comprovado seu potencial cancerígeno e seu extenso 

tempo de degradação (4 a 30 anos). Hoje o combate é predominantemente realizado 

com organofosforados, como o temefós e piretróides (Macoris et al. 1999, Braga & 

Valle 2007). Esses produtos obtiveram cada vez mais insucesso devido à resistência 

crescente de larvas a temefós e de adultos a piretróides e à danos ambientais 

1cm

m 

1cm 

http://www.bohemia.cu/2007/05/28/%20cienciatecnologia/2-aedes-aegypti.html
http://www.bohemia.cu/2007/05/28/%20cienciatecnologia/2-aedes-aegypti.html
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provocados por seu uso intensivo (Rodriguez et al. 2002, Lima et al. 2003, Braga et al. 

2004, Cunha et al. 2005, Beserra et al. 2007). 

 

1.2.2 Controle integrado 

 A alta densidade de A. aegypti e o aumento contínuo da resistência do mosquito 

a inseticidas químicos, estão chamando atenção para alternativas de controle do vetor 

que possam ser empregadas de forma integrada com novos inseticidas sintéticos como 

os reguladores de crescimento. Esse conjunto de medidas para combater o vetor 

envolve, além do controle químico, medidas de manejo ambiental (destruição de 

criadouros), mobilização da população e controle biológico. 

Reguladores de crescimento, como Diflubenzuron (inibidor de síntese de 

quitina) e Methoprene (análogo ao hormônio juvenil) impedem a ecdise e levam à 

morte de larvas (Borges et al. 2004). Vários produtos têm demonstrado resultados 

promissores no combate de larvas resistentes a temefós (Braga et al. 2005).  

 

1.2.3 Controle biológico 

 Peixes do gênero Gambusia (Hoy 1985) e microcrustáceos aquáticos do gênero 

Mesocyclops (Nam et al. 1998) que são predadores de larvas de mosquitos fazem parte 

de programas de controle integrado de A. aegypti. 

Bactérias esporogênicas, como Bacillus thuringiensis israelensis e Bacillus 

sphaericus produzem protoxinas que, após a ingestão com os esporos pela larva, se 

transformam em toxinas, destroem a parede intestinal da larva e causam a morte 

(Fernández et al. 2005). Embora a primeira bactéria citada apresente uma elevada 

atividade larvicida contra A. aegypti, os esporos se mostram fotossensíveis no meio 

ambiente, reduzindo assim o efeito residual após a aplicação (Melo-Santos et al. 2001). 

Além disso, já foram relatados casos de resistência de mosquitos a B. sphaericus 

(Wirth et al. 2005). 

 

1.3 Fungos entomopatogênicos para o controle biológico 

Oitenta por cento das doenças naturais dos insetos são causadas por fungos 

(Alves 1998). Fungos entomopatogênicos como Metarhizium anisopliae e Beauveria 

bassiana foram os primeiros patógenos utilizados no controle biológico de pragas. 

Esses fungos têm sido alvo de grande interesse no controle de insetos de importância 

médica, como mosquitos (Scholte et al. 2005, Kanzok & Lorena 2006).  
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O processo de infecção do inseto pelo fungo ocorre basicamente em quatro 

etapas: adesão, germinação, penetração e colonização (Figura 5). A adesão de conídios 

sobre a cutícula do inseto ocorre passivamente através de interações eletrostáticas 

(Sosa-Gómez et al. 1997). Alguns fungos têm uma camada de muco sobre os conídios, 

que os protegem contra dessecação e reforça a fixação à cutícula. Após adesão e em 

condições favoráveis, principalmente de umidade elevada, os conídios iniciam a 

germinação, que se completa entre doze e vinte horas com formação de um tubo 

germinativo e apressório que auxilia a penetração das hifas (Alves 1998). Essa fase 

envolve pressão física de hifas sobre a cutícula associada a mecanismos enzimáticos 

que facilitam a penetração, fase que dura de seis a doze horas. Quando atingem a 

hemocele, as hifas se ramificam e colonizam o inseto inteiro.  

A morte do inseto está relacionada a uma série de fatores, principalmente à 

ação de metabólicos secundários tóxicos (St. Leger et al. 1991), atividade histolítica 

(Moraes et al. 2003) e bloqueio mecânico do canal digestivo e espiráculo por hifas, se 

houver ingestão (Silva et al. 2004). Após a morte do inseto e em condições 

apropriadas, o micélio começa a emergir sobre o cadáver e inicia-se a conidiogênese, 

seguida pela disseminação de conídios no meio ambiente e contaminação e infecção de 

outros insetos (Alves 1998) (Figura 5).  
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Figura 5. Ciclo de Metarhizium sp em inseto hospedeiro 

(modificado). (Fonte: Alves 1998).  

 

1.3.1 Fungos entomopatogênicos em mosquitos 

Na década de 1960 começaram os estudos sobre fungos entomopatogênicos 

para controle de mosquitos (Scholte et al. 2004a), principalmente para controle de 

larvas, com os gêneros Lagenidium, Culicinomyces e Coelomomyces (Federici 1995). 

Lagenidium giganteum era o único micoinseticida aquático para controle de mosquito 

registrado e comercializado. Nos anos 70 foi usado preferencialmente B. thurigiensis 

para controle larval, mas com a resistência de mosquitos vetores a inseticidas e o 

avanço na produção e formulação de fungos, aumentou novamente o interesse para 

micoinseticidas (Scholte et al. 2004a). 

 B. bassiana e M. anisopliae, por exemplo, mostraram-se efetivos contra larvas 

e adultos de Aedes, Culex e Anopheles em condições de laboratório (Alves et al. 2002; 

Scholte et al. 2003a; Mnyone et al. 2009; Bukhari et al. 2010). Fungos dos gêneros 

Isaria, Paecilomyces, Lecanicillium também mostraram potencial contra adultos de A. 

aegypti (Leles et al. 2010) e fungos de Paecilomyces, Isaria, Penicillium e 
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Metarhizium, em condições de laboratório, atacaram ovos desse mosquito (Luz et al. 

2007). 

 

1.3.2 Metarhizium anisopliae 

M. anisopliae é um fungo filamentoso, ascomiceto, pertencente à família 

Clavicipitaceae. Apresenta distribuição cosmopolita, é comumente encontrado em 

solos, e pode ser cultivado em meios artificiais simples (Shah et al. 2005). Seus 

conídios podem ser estocados com facilidade e associados a diferentes formulações 

(Batta 2003).  

M. anisopliae é o fungo mais utilizado no controle biológico de pragas 

agrícolas, como por exemplo, a cigarrinha da cana-de-açúcar (Chernaki et al. 2007), 

cupins (Fernandes & Alves 1991), carrapatos (Pirali et al. 2007, Leemon & Jonsson 

2008) e moscas (Wright et al. 2004, Angel et al. 2005). 

M. anisopliae mostrou atividade também em vetores de importância médica, 

como Triatoma infestans (Luz et al. 1998), Anopheles gambiae (Scholte et al. 2005) e 

Culex quinquefasciatus (Scholte et al. 2003a), em condições de laboratório. O mesmo 

fungo, em especial a linhagem M. anisopliae s.l. IP 46 (Rocha LFN, Inglis PW, 

Humber RA, Kipnis A, Luz C: dados não publicados) atuou contra Aedes sp. nas fases 

de ovo (Luz et al. 2007, 2008, Albernaz et al. 2009, Santos et al. 2009), larvas de 

culicídeos (Scholte et al. 2004a, Silva et al. 2004) e adultos (Scholte et al. 2003a, 

2005, 2007, Paula et al. 2008, Leles et al. 2010, Mnyone et al. 2011). 

Não se conhecem danos ocasionados por M. anisopliae em organismos não 

alvo como organismos do solo (Broza et al. 2001), peixes (Milner et al. 2002), anfíbios 

(Genthener et al. 1998), répteis (Austwick, 1980), aves (Wasti et al.1980) e o homem 

(Zimmermann 1993, 2007, Vestergard et al. 2003). 

 

1.3.3 Formulação e aplicação 

Maneiras específicas de formulação e aplicação de fungos entomopatogênicos 

visam aumentar a eficiência considerando o comportamento da praga alvo e 

necessidades do fungo entomopatogênico. Para isso propágulos fúngicos são 

misturados a veículos, que podem ser líquidos como água, óleo puro e emulsões óleo-

água, ou sólidos na forma de pós e granulados de diferentes tamanhos (Burges 1998). 

Aditivos em formulações de conídios podem auxiliar o fungo contra o vetor 

alvo. Por exemplo, a adição de óleo pode aumentar a proteção de conídios a condições 
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desfavoráveis do meio ambiente como baixa umidade e alta temperatura e radiação 

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

e M. anisopliae em triatomíneos demonstraram que esses formulados permitem 

melhor impregnação de conídios causando uma infecção e morte mais rápida desses 

insetos tratados (Luz & Batagin 2005), além de permanecerem viáveis por mais tempo 

comparados a formulados aquosos (Luz et al. 1998, Batta 2003, Maranga et al. 2005). 

Formulados secos de conídios preparados em pó combinam propriedades 

absorventes e abrasivas de pós com a atividade entomopatogênica de fungos e estão 

sendo utilizados principalmente contra pragas de alimentos armazenados (Faulde et al. 

2006, Batta 2008). A terra diatomácea tem origem de resíduos fósseis de algas 

diatomáceas, ricos em silício, e é um produto natural que não produz resíduos tóxicos. 

O modo de ação se baseia na adesão à superfície do inseto e abrasão da cera 

epicuticular. A epicutícula protege o inseto contra perda de líquido corporal através da 

superfície. A morte do inseto ocorre principalmente por desidratação (Quarles 1992, 

Korunic 1998, Alves et al. 2006). A terra diatomácea pode provocar um efeito 

sinérgico com o fungo quando combinados, matando o inseto mais rapidamente (Lord 

2001, Akbar et al. 2004, Athanassiou & Steenberg 2007). Já foi mostrada a utilidade 

do uso conjunto de terra diatomácea e M. anisopliae para controle de Tribolium 

confusum (Michalaki et al. 2006) e contra outras pragas de grãos armazenados 

(Kavallieratos et al. 2006). 

A aplicação direta de conídios sobre um inseto leva a uma maior contaminação 

quantitativa da cutícula comparada a aplicação indireta, ou seja, sobre uma área na 

qual o inseto entra em contato posteriormente (Scholte et al. 2003b, Luz & Batagin 

2005). Apesar disso, métodos indiretos de aplicação por superfícies tratadas parecem 

ser mais indicados para mosquitos adultos, os quais são difíceis de serem tratados 

diretamente em condições de campo. 

 

1.3.4. Micoinseticidas para combate de mosquitos  

Embora não haja evidência de resistência de mosquitos a fungos 

entomopatogênicos, não há informação sobre a efetividade de M. anisopliae contra A. 

aegypti em condições de campo, nem sobre qualquer micoinseticida usado contra 

mosquitos disponível atualmente.  
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2 JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista os altos gastos com inseticidas sintéticos e os crescentes relatos 

de resistência de A. aegypti a eles, ressalta a necessidade de estudos de medidas 

inovadoras que sejam eficientes e econômicas, menos tóxicas para o homem e que 

causem menores danos ambientais do que os métodos químicos convencionais. 

O uso de agentes de controle biológico que atuem em todos os estádios do 

ciclo de A. aegypti favorecerá seu controle. Resultados promissores, a nível 

experimental, apontam fungos para fortalecer um controle integrado e sustentável de 

A. aegypti.   

Mais investigações sobre o comportamento complexo de A. aegypti durante a 

oviposição e sobre formulações e técnicas de aplicação adaptadas a esse importante 

vetor, irão avançar o desenvolvimento de um micoinseticida específico contra 

mosquitos.  

A aplicação de formulados de fungos em locais de presença concentrada do 

vetor, como criadouros simulados, no qual mosquitos adultos e ovos podem se 

infectar, tem potencial para uma intervenção segura para redução da população do 

vetor e do risco de transmissão da dengue.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Contribuir com novos conhecimentos para o desenvolvimento de 

micoinseticida para controle integrado de A. aegypti. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Avaliar em condições de laboratório: 

 o efeito de substratos sobre a oviposição quantitativa de A. aegypti; 

 o efeito de óleo vegetal, terra diatomácea, e conídios de M. anisopliae 

sobre a oviposição, adultos e ovos postos por A. aegypti;  

 Avaliar, em condições de campo: 

 o efeito de M. anisopliae aplicado em ovitrampas sobre a oviposição 

quantitativa e ovos postos por Aedes sp. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Mosquitos 

Adultos de A. aegypti testados em laboratório foram criados no Laboratório de 

Biologia, Fisiologia de Insetos e Xenodiagnóstico – IPTSP/UFG. Conforme descrito 

por Silva et al. (1998), a população originou-se de larvas livres de vírus coletadas em 

1991 em Goiânia, Goiás, Brasil. A criação ocorreu em sala climatizada a 28 ± 5
o
 C, 

umidade relativa (UR) de 80 ± 10
o
 C e fotofase natural. Ovos aderidos a papéis filtro 

foram incubados em bacias brancas (30 cm de diâmetro x 7 cm de altura), contendo 

1,5 litros de água de torneira. Larvas eclodidas foram transferidas para bacias novas e 

alimentadas com ração triturada para gato (Black Jack, Alisul Alimentos S.A, São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil). Os ensaios foram realizados com adultos recém 

emergidos (2-5 dias). 

 

4.2  Dispositivos para testes em laboratório 

Se não for mencionado de outra maneira, papel filtro circular (24 cm
2
) foi 

colocado em xícara de vidro âmbar (90 cm
3
), em contato direto com algodão hidrófilo 

(28 g) previamente umedecido com água estéril (25 mL) e ajustado no fundo da xícara. 

Um copo plástico azul (300 ml) aberto em ambos os lados foi fixado invertido na 

borda superior da xícara (Figura 6A).  

Quatro dispositivos preparados como citado acima foram colocados numa 

gaiola com armação de madeira e selada com tela (33 cm de altura; 30 cm de largura; 

22 cm de comprimento) (Figura 6C) e trinta adultos foram transferidos para cada 

gaiola. Os testes foram realizados a 25
o 

C, 75 ± 5 % de umidade relativa (UR) e 

fotofase de 12 h durante 15 dias. A cada dois, dias camundongos imobilizados foram 

expostos nas gaiolas por 90 min para hematofagia das fêmeas. Em um frasco pequeno 

de vidro (10 ml), solução açucarada a 10% de sacarose foi oferecida através de papel 

filtro embebido e em permanente contato com a solução, e com livre acesso aos 

adultos (Figura 6B).  
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Figura 6. (A) Dispositivo para oviposição de Aedes aegypti em laboratório; (B) recipiente com 

solução açucarada a 10% de sacarose, (C) gaiola com dispositivos para oviposição e recipiente 

com solução açucarada.     

 

4.3 Dispositivos utilizados em campo          

Nos testes de campo, paletas de fibra vegetal (3 cm de largura; 0,5 cm de 

espessura; 15 cm de comprimento) com superfície rugosa e papéis filtro cortados nas 

mesmas medidas foram parcialmente envoltos em parafilme para evitar contato direto 

do papel filtro e da paleta com a água, em uma distância de aproximadamente 2 cm 

acima e abaixo da linha da água. Uma paleta e um papel filtro foram verticalmente 

fixados em posição oposta no lado de dentro de uma armadilha para ovos 

rotineiramente utilizada por agentes de saúde para monitoramento de Aedes spp. na 

qual 500 mL de água da rede pública de abastecimento foi adicionado (Figura 7) (Fay 

& Perry, 1965). 
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Figura 7. Dispositivo adaptado para testes de campo.  

 

4.4 Origem e preparo do fungo  

M. anisopliae s.l. IP 46 foi originalmente obtido em amostra de solo coletado 

no Cerrado do Estado de Goiás, Brasil, em 2001 e está armazenado na Coleção de 

Fungos do IPTSP (Rocha LFN, Inglis PW, Humber RA, Kipnis A, Luz C: dados não 

publicados). Antes de iniciar os testes, o isolado foi passado em adulto de A. aegypti 

para aumentar a virulência (Luz et al. 2007) e depois cultivado em meio BDA (batata, 

dextrose e ágar) (Stevens 1981) a 25
o 
C, 75 ± 5 % UR, fotofase de 12 h por 15 dias.  

Os conídios foram coletados da superfície de cultura com o auxílio de uma 

espátula, suspensos em 10 ml de Tween 80 estéril a 0,1%, agitados com pérolas de 

vidro em vórtex e filtrados em algodão hidrófilo. Após diluição, o número de 

conídios/ml foi quantificado em câmara de Neubauer e as suspensões foram ajustadas 

às concentrações finais de 10
4
, 10

5
, 10

6
 conídios/cm

2
 de área tratada. 

No início de cada experimento, a viabilidade dos conídios > 95% foi 

confirmada inoculando 100 µl da suspensão em meio SDAL (Sabouraud, dextrose, 

agar, e levedura) (Stevens 1981) e incubando a 25 ± 1
 o

C por 20-24 h. Os conídios 

germinados (tubo germinativo maior que o diâmetro do conídios) foram contados com 

auxílio de microscópio de luz. 

 

4.5 Aditivos e preparo de formulados 
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Emulsões óleo-água foram preparadas com óleo vegetal emulsionável 

(Graxol
®
, G, Agrária Indústria e Comércio Ltda. Jardinópolis, SP, Brasil) e 1 ml foi 

aplicado equitativamente sobre papel filtro circular com micropipeta semiautomática a 

0 (controle); 0,1; 1 e 10 µl G/cm
2
. Terra diatomácea (KeepDry®, KD, Imigração Dias 

Cruz Ltda , Santo André, SP, Brasil) foi aplicada com pincel sobre papel filtro a 0 

(controle); 0,1; 1 e 10 mg KD/cm
2
.  

Os formulados aquosos com conídios (10
6
 conídios/cm

2
) ou óleo-água (1µl 

G/cm
2 

e mesma concentração de conídios) foram aplicados da mesma forma que as 

emulsões. 

  

4.6 Metodologia utilizada nos testes poli-opcionais 

Em uma primeira série de experimentos, o comportamento de oviposição foi 

monitorado em testes de escolha múltipla. Foram testadas três concentrações diferentes 

do mesmo aditivo (G, gaiola 1; KD, gaiola 2) ou três concentrações de conídios de IP 

46 formulados em água (gaiola 3). Conídios ou aditivos foram aplicados sobre papel 

filtro e ajustados em diferentes dispositivos para cada concentração. Numa gaiola 

separada (gaiola 4) papel filtro seco ou molhado, água pura ou lama foram avaliados 

como substratos para oviposição.  

Todos os dispositivos para oviposição foram trocados e os mosquitos mortos 

removidos em dias alternados. Ovos depositados na água ou nos substratos foram 

quantificados e imediatamente, uma alíquota de 20 ovos nos papéis filtro ou na lama 

foram submersos em 50 ml de água estéril e incubados a 25 ± 1º C, 75 ± 10% UR e 

fotofase de 12 h, durante 10 dias. Em dias alternados uma pequena quantidade de 

ração para gato foi colocada na superfície da água para alimentação das larvas e os 

níveis de água nos copos foram preenchidos até seu nível inicial. 

A eclosão de larvas foi estimulada diariamente incubando os copos por 15 min 

em banho-maria a 37º C (Luz et al. 2007). A eclosão foi examinada em dias alternados 

até 10 dias após submersão dos ovos em água, e as larvas eclodidas foram removidas 

dos copos e eliminadas. 

 

4.7 Metodologia utilizada nos testes mono-opcionais 

Em um segundo bioensaio, mosquitos adultos foram expostos a dispositivos 

com papel filtro úmido tratado com água (gaiola 1),  emulsão óleo-água na 

concentração final de 1 µl G/cm
2
  (gaiola 2), conídios formulados em água a 10

6
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conídios/cm
2
 (gaiola 3) ou óleo-água a 1µl G /cm

2 
e mesma concentração de conídios 

(gaiola 4). Mosquitos mortos encontrados no papel filtro ou na gaiola e ovos postos 

foram incubados em câmara úmida a 25º C, por 15 dias. O crescimento do fungo nos 

cadáveres e nos ovos foi avaliado diariamente. Após 15 dias, os ovos foram submersos 

em água e a eclosão quantitativa das larvas foi feita como mencionado no item 

anterior. 

 

4.8 Testes de campo  

Conídios formulados em água na concentração final de 10
6
 conídios/cm

2 
ou em 

óleo-água a 1 µl G/cm
2
 do óleo e na mesma concentração de conídios, ou somente 

água ou emulsão (controles) foram aplicados nas paletas e papéis filtro e estes foram 

ajustados em diferentes ovitrampas como descrito no item 4.3 (cada ovitrampa com 

um tratamento diferente). Quatro testes independentes foram realizados na época seca 

(Maio a Agosto) e chuvosa (Novembro a Março) por um período de 30 dias cada em 

quatro regiões metropolitanas de Goiânia (Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte), ao 

mesmo tempo. As regiões situavam-se pelo menos 10 km de distância uma da outra e 

tinham presença confirmada de A. aegypti. Para cada teste de campo e região, quatro 

dispositivos tratados com fungo e quatro controles foram expostos em áreas 

peridomiciliares, protegidos de luz solar direta e chuvas. 

Todas as visitas nas residências foram feitas mediante autorização prévia dos 

moradores, comprovada por assinatura do “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)” e foram realizadas juntamente com agentes de saúde 

responsáveis por cada distrito sanitário, mediante parceria estabelecida com a 

“Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMSGo)”. 

 Uma vez por semana, as paletas e papéis foram removidos, as armadilhas 

limpas e a água renovada. Novas paletas e papéis filtro tratados como mencionado 

foram colocadas nas armadilhas. No laboratório, os ovos sobre paletas e sobre os 

papéis filtro foram contados e processados para eclosão quantitativa de larvas como 

mencionado nos testes mono-opcionais. 

 

4.9 Análise de Resultados 

  Para cada ensaio, foram realizadas 4 repetições independentes, cada uma 

utilizando diferentes repiques de M. ansiopliae. Resultados percentuais foram 

transformados em arcsin e examinados com análise de variância (Anova) e teste de 
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comparação múltipla Student-Newman-Keuls (SNK). Médias foram consideradas 

significativamente diferentes com P < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Testes poli-opcionais 

5.1.1 Oviposição 

Foram observados mosquitos adultos pousando sobre todos os substratos 

testados independentemente do tratamento prévio, e fezes foram detectadas em todos 

os papéis filtro. Fêmeas ovipuseram sobre papel filtro úmido não tratado ou tratado 

com óleo ou conídios, e sobre lama ou água. Entretanto, não foram encontrados ovos 

sobre papel filtro seco tratado ou não com terra diatomácea. 

A oviposição geralmente começou após um período inicial de 4 dias de 

permanência dos adultos nas gaiolas (Figuras 8-10). O número acumulado de 

ovos/fêmea aumentou significativamente de forma inversamente proporcional à 

concentração do óleo considerando todo o tempo de exposição (F21,96 = 3,2; P < 0,001; 

Figura 8). O número total de ovos postos em um período de 15 dias sobre papéis filtro 

tratados com óleo variou entre 93 (0,1 l/cm
2
) e 3 ovos (10 l/cm

2
; Tabela 1). 

Fêmeas expostas a papéis filtro não tratados ou papéis filtro tratados com 

conídios de M. anisopliae na mesma gaiola puseram um total de 171 ovos (10
4
 

conídios/cm
2
) ou 265 (controle) sem efeito significativo da concentração sobre o 

número de ovos/fêmea em todo período testado (F3,96 = 1,8; P = 0,16) (Figura 9, 

Tabela 1).  

Na quarta gaiola, uma maior quantidade de ovos após 15 dias de exposição foi 

encontrada sobre lama (627 ovos) seguido por 392 ovos encontrados sobre papel filtro 

úmido. O número de ovos/fêmea sobre todo período foi significativamente maior em 

lama e papel filtro úmido comparando com a água como substrato (F2,72 = 26; P < 

0,0001; Figura 10; Tabela 1). 

 

5.1.2 Mortalidade de adultos 

Mortalidades acumuladas de adultos foram distintamente maiores testando óleo 

ou conídios, sobretudo ao final dos 15 dias de exposição, comparadas aos outros 

substratos ou terra diatomácea, testados sobre papel filtro (Tabela 2). Na concentração 

mais alta do óleo (10 l/cm
2
) foram encontrados adultos mortos grudados na superfície 

tratada. Enquanto efeito significativo do sexo na mortalidade não pôde ser detectado 

para os resultados encontrados na gaiola 1 (Graxol), gaiola 2 (KeepDry) e gaiola 4 

(outros substratos) (F1,14  0,9; P  0.3),  significativamente mais machos (39,6%) que 
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fêmeas (19,8%) haviam morrido aos 15 dias de incubação testando M. anisopliae na 

gaiola 3 (F1,14 = 6,3; P = 0,03; Tabela 2). 

 

5.1.3 Eclosão  

A eclosão acumulada de larvas após submersão dos ovos encontrados sobre 

papel filtro não tratado ou sobre outros substratos e incubados por 10 dias variou entre 

40,3% (gaiola 2, sobre papel filtro úmido) e 66,1% (gaiola 4, sobre lama). Maiores 

taxas de eclosão de 62,5% e 71,9% foram encontrados com ovos postos sobre papel 

filtro previamente tratado com óleo a 10 l/cm
2
 e papel filtro tratado com conídios, 

respectivamente (10
5
 conídios/cm

2
; Tabela 1). 

 

5.2 Testes mono-opcionais  

5.2.1 Oviposição 

Com um único dispositivo em uma gaiola tratado com conídios formulados em 

água ou oleo-água, ou somente água ou somente óleo-água, as fêmeas começaram a 

por ovos após 5 dias de exposição (Figura 11).  

Analisando o número de ovos por fêmea durante todo o período, o óleo como 

um aditivo resultou em redução altamente significativa no número de ovos 

independentemente se conídios foram formulados em óleo-água (F3,124 = 10; P < 

0,0001). 

Maior número de ovos acumulados até 15 dias foi encontrada quando adultos 

foram expostos a dispositivos equipados com papel filtro úmido não tratado (815,5 

ovos) ou tratado com conídios formulados em água (820,2 ovos; Tabela 3). O número 

de ovos decresceu nitidamente com aplicação de óleo, combinado ou não com 

conídios, com 147,2 e 127 ovos, respectivamente (Tabela 3). 

 

5.2.2 Desenvolvimento de fungo sobre ovos e eclosão 

Foi observado que uma grande quantidade de larvas eclodiu sobre papéis filtro 

úmidos antes mesmo da submersão dos ovos em água ( 41%), ao incubar em câmara 

úmida ovos sobre papel filtro úmido ou sobre papel filtro tratado com ambas as 

formulações de conídios. Essas larvas se moveram sobre o papel filtro úmido por pelo 

menos 2 dias, então os movimentos foram posteriormente descontinuados e as larvas 

morreram. Nenhuma larva eclodiu sobre papel filtro a partir de ovos postos sobre 

papel filtro tratado com óleo-água (Tabela 3). Micélio e conidiogênese de M. 
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anisopliae foram encontrados após 4 e 6 dias de incubação dos ovos em câmara úmida, 

respectivamente.  

A eclosão de larvas após submersão dos ovos em água e subsequente incubação 

por 10 dias foi menor testando ovos postos em papel filtro tratado com conídios 

formulados em óleo-água (1,8%) ou somente óleo-água (13%). A eclosão no mesmo 

momento foi distintamente maior testando água (34,2%) ou conídios formulados em 

água (31,6%; Tabela 3) comparados aos outros formulados. 

 

5.2.3 Mortalidade de adultos 

A mortalidade acumulada de adultos foi maior ao expô-los a papel filtro tratado 

com óleo-água formulado com conídios ou somente óleo-água, e alcançou valores até 

42,9% após 15 dias de exposição testando somente óleo-água (Tabela 4). Enquanto 

não foi encontrado efeito significativo do sexo na mortalidade de adultos nos controles 

(F1,14  3.8; P  0.07), significativamente mais machos que fêmeas haviam morrido 

aos 15 dias de exposição testando os outros formulados (F1,14  3,8; P  0,02). M. 

anisopliae cresceu sobre os adultos mortos independentemente da formulação com 

conídios. Não foram encontrados micélio e conídios de M. anisopliae nos mortos dos 

controles.  

 

5.3 Testes de campo 

Foram encontrados ovos somente após a época da seca e somente sobre papel 

filtro, tratado ou não com conídios de M. anisopliae formulado em água ou óleo-água, 

e não sobre paletas (Tabela 5). Ao final do período de exposição de 7 dias em campo, 

o papel filtro se encontrava em processo de degradação e foi observado crescimento de 

fungos saprobiônticos sobre ele. O crescimento de micélio e conídios de M. anisopliae 

sobre os ovos até 15 dias de incubação em câmara úmida não ultrapassou 50% 

independentemente do tratamento com conídios (Tabela 5). 

A eclosão acumulada sobre o papel filtro antes da submersão dos ovos em água 

durante a incubação em câmara úmida foi maior quando ovos foram postos sobre papel 

filtro tratado com formulações de conídios em óleo-água comparando com os outros 

tratamentos. A eclosão quantitativa foi menor ao submergir ovos postos sobre papel 

filtro tratado com conídios comparado a formulação óleo-água sem conídios (Tabela 

5). 
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Figura 8. Testes poli-opcionais: Número acumulado de ovos postos por 

fêmea de Aedes aegypti sobre papel filtro não tratado (controle) ou tratado 

com Graxol em diferentes concentrações após exposição a 25 ± 1C, 75 ± 

10% umidade relativa e 12 h de fotofase por 15 dias.  
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Figura 9. Testes poli-opcionais: Número acumulado de ovos postos por 

fêmea de Aedes aegypti sobre papel filtro úmido não tratado (controle) ou 

tratado com formulação aquosa de conídios de Metarhizium anisopliae IP 

46 em diferentes concentrações após exposição a 25 ± 1C, 75 ± 10% 

umidade relativa e 12 h de fotofase por 15 dias.  
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Figura 10. Testes poli-opcionais: Número acumulado de ovos postos por fêmea de 

Aedes aegypti sobre papel filtro úmido, água ou lama após exposição a 25 ± 1C, 75 

± 10% umidade relativa e 12 h de fotofase por 15 dias. 
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Figura 11. Testes mono-opcionais: Número acumulado de ovos por fêmea de Aedes 

aegypti postos sobre papel filtro tratado previamente com água, óleo-água, ou 

conídios de Metarhizium anisopliae IP 46 formulados em água ou óleo-água (nas 

concentrações finais de 1 µl Graxol/cm
2 

e/ou 10
6
 conídios/cm

2
) após exposição a 25 

± 1C, 75 ± 10% umidade relativa e 12 h de fotofase por 15 dias.  
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Tabela 1. Testes poli-opcionais: Número total de ovos 

postos por Aedes aegypti sobre diferentes substratos 

tratados ou não com Graxol® ou Metarhizium 

anisopliae IP 46 em cada gaiola (± erro padrão) até 15 

dias e subsequente eclosão relativa de larvas após 

submersão dos ovos em água por 10 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* papel filtro úmido 

Substância testada 

(concentração) 

Substrato Número de 

ovos 

Eclosão 

Graxol® 

(µl/cm
2
) 

(Gaiola 1) 

 

KeepDry® 

(mg/cm
2 
) 

(Gaiola 2) 

 

0 * 319 ± 111 47,9 ± 7,3 

0,1 *   93 ± 47,4 45,6 ± 17 

1 *   35 ± 17,2 28,2 ± 14,6 

10 

0 

0,1 

1 

10 

* 

papel 

seco 

    3 ± 1,8 

0 

0 

0 

0 

62,5 ± 37,6 

- 

- 

- 

- 

 IP 46 

(conídios/cm
2
)

(Gaiola 3) 

 

0 * 265 ± 88,7 40,3 ± 13,6 

10
4 
 * 171 ± 68,5 51,8 ± 17,5 

10
5 
 * 150 ± 88,4 71,9 ± 10,7 

10
6
 * 165 ± 31,4 53,5 ± 9,9 

Outros 

substratos 

 

(Gaiola 4) 

 

- água   45 ± 22,3 44,5 ± 16,5 

- lama 627 ± 98,1 66,1 ± 5,2 

- * 392 ± 145,4 50 ± 9,6 

- papel 

seco 

0 - 
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Tabela 2. Testes poli-opcionais: Mortalidade acumulada (% ± erro padrão) até 5 ou 15 

dias de exposição de adultos de Aedes aegypti a papel filtro tratado ou não com óleo, 

conídios de Metarhizium anisopliae formulados em água ou terra diatomácea em três 

diferentes concentrações, ou a substratos não tratados. 

 Tempo de incubação (dias) 

 5   15  

Substância 

testada ou 

substrato 

Fêmea Macho Total  Fêmea Macho Total 

Graxol® 

Gaiola 1  

8,2 ± 4,1 19,8 ± 10,4 14 ± 6,2  33 ± 4,7b 47,9 ± 13,2  40,5 ± 8,3a 

KeepDry® 

Gaiola 2 

   1,6 ± 1,6 

 

14,8 ± 10,5 

 

  8,2 ± 5,1    8,2 ± 4,9a  23,2 ± 12,9 15,8 ± 6b  

IP 46  

Gaiola 3 

   5 ± 3,1 

 

19,8 ± 5,3 

 

12,3 ± 4,1  19,8 ± 6ab 

 

39,6 ± 9,3 

 

29,7 ± 7,5ab  

Outros substratos 

Gaiola 4 

   3,2 ± 1,9      5 ± 1,6   4,1 ± 4,2  14,9 ± 5b  14,8 ± 4,1 14,8 ± 1,7b 

F 3,12 

P 

0,8 

0,5 

0,8 

0,5 

1 

0,4 

 4,3 

0,03 

3,3 

0,06 

3,9 

0,04 

15 fêmeas e 15 machos foram expostos em cada gaiola a papel filtro permanentemente molhado sem 

nenhum outro tratamento (controle) ou papéis fitlro tratados com óleo-água a 0,1; 1 ou 10 µl/cm
2
 

Graxol (gaiola 1), ou 0,1; 1 ou 10 mg/cm
2
 KeepDry (gaiola 2) ou conídios formulados em água a 

10
4
, 10

5
 ou 10

6 
conídios/cm

2
 (gaiola 3), ou a outros substratos (papel filtro seco e molhado, lama e água). 

Os substratos foram renovados a cada dois dias independentemente do tratamento. Médias (calculadas 

com 4 repetições independentes) na mesma coluna (baseadas em ANOVA e teste SNK a P < 0,05), 

seguidas de letras diferentes (a - b) foram significativamente diferentes entre elas. 
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Tabela 3. Testes mono-opcionais: Número total de ovos de Aedes aegypti em cada 

dispositivo até 15 dias (± erro padrão, EP), eclosão relativa de larvas sobre papel filtro 

(%; ± EP) e crescimento de micélio e conídios de Metarhizium anisopliae sobre os 

ovos (%; ± EP) durante a incubação em câmara úmida e eclosão acumulada das larvas 

(%; ± EP) até 10 dias após submersão dos ovos em água. 

Formulado Número de 

ovos* 

Eclosão sobre 

papel filtro ** 

Micélio e novos 

conídios ** 

Eclosão 

relativa*** 

água 
818,5 ± 301,6 48,5 ± 11,7 - 34,2 ± 8,9 

óleo-água 127 ±      88,3      0 - 13 ± 3 

IP 46 água 820,2 ± 292,7 41 ± 11,4 35,4 ± 13,2 31,6 ± 1,3 

IP 46 óleo-água 147,2 ± 107,2 45 ± 10,7 32 ± 19,4   1,8 ± 1,8 

* 15 fêmeas e 15 machos foram expostos em gaiola a papel filtro permanentemente molhado sem outro 

tratamento ou tratado com óleo-água a 1 µl/cm
2
 de Graxol ou conídios formulados em água ou óleo-

água a 10
6 
conídios/cm

2
.   

** ovos sobre papéis filtro foram incubados a 25C e umidades > 98% 

*** ovos foram submersos em 50 ml de água 
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Tabela 4. Testes mono-opcionais: Mortalidade acumulada (% ± erro padrão) até 5 ou 15 dias 

de exposição de adultos de Aedes aegypti a substratos tratados ou não com conídios de 

Metarhizium anisopliae IP 46 formulados em água ou óleo-água. 

15 fêmeas e 15 machos foram expostos em gaiola a papel filtro permanentemente molhado sem outro 

tratamento ou tratado com óleo-água a 1 µl/cm
2
 de Graxol ou conídios formulados em água ou óleo-água a 

10
6 

conídios/cm
2
. Papéis filtro foram renovados a cada dois dias, independentemente do tratamento. Médias 

(calculadas com quatro repetições independentes) na mesma coluna (baseadas em ANOVA e teste SNK com 

P < 0,05), seguidas por letras diferentes (a - d) foram significativamente diferentes entre elas. 

 Tempo de incubação (dias) 

 5                                                                15 

Formulado Fêmeas  Machos Total  Fêmeas Machos Total 

água 0 ± 0   1,6 ± 1,6a   0,8 ± 0,8a    5 ± 1,6a   9,9 ± 3,3a   7,4 ± 2,5a 

óleo-água 5 ± 5 19,8 ± 8,9bc 12,4 ± 6,9ab  28 ± 7,8a 57,8 ± 9b 42,9 ± 8,2b 

IP 46 água 0 ± 0   5 ± 1,6ab   2,5 ± 0,8a    8,2 ± 4,9ab 28 ± 7,3c 18,1 ± 5,8a 

IP 46 óleo-água 8,2 ± 4,1 24,8 ± 6,2c 16,5 ± 3,6b  24,8 ± 3,1a 59,4 ± 4,6bd 42,1 ± 2,8b 

F3,12 

P 

2,5 

0,11 

6,3 

0,008 

5,5 

0,01 

 3,8 

0,04 

12,4 

< 0,006 

10,2 

< 0,001 
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Tabela 5. Testes de campo: Número total de ovos postos por Aedes sp. (± erro 

padrão, EP) sobre papel filtro tratado com água ou óleo-água formulados ou não 

com conídios de Metarhizium anisopliae IP 46 até 30 dias de exposição em áreas 

peridomiciliares em Goiânia, Goiás, Brasil, eclosão relativa de larvas sobre papel 

filtro (% ± EP), desenvolvimento de fungo sobre ovos após incubação em câmara 

úmida por 15 dias (% ± EP) e eclosão acumulada (% ± EP) após 10 dias de 

submersão dos ovos em água.  

Meses 

e ano 

Formulado N
o
 de ovos* Eclosão acumulada 

sobre papel filtro ** 

Micélio e 

conídios ** 

Eclosão acumulada 

na água *** 

06-07  óleo-água 0 - - - 

2010 IP 46+óleo-

água 

0 - - - 

11-12  óleo-água 3,3 ± 9,1 10 0 50 

2010 IP 46+óleo-

água 

3,8 ± 10,6 20 10 36,7 

02-03  óleo-água 6,8 ± 13,4 58,4 ± 11,8 0 22,2 

2011 

 

IP 46+óleo-

água 

2,1 ±   6 94,1 

 

12 

 

  5,9 

 

04-05  água 0 - - - 

2011 IP 46+água 3,4 ±   6,3 20 ± 8,5 50 ± 14,1 0 

* resultados foram baseados em 4 réplicas conduzidas simultaneamente em quatro distritos urbanos 

** ovos sobre papel filtro foram incubados a 25C e umidades > 98% 

*** ovos foram submersos em 50 ml de água 
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6 DISCUSSÃO 

Repouso e oviposição 

Fêmeas e machos de A. aegypti pousaram sobre todos os substratos testados 

nos dispositivos em condições de laboratório, independentemente do tratamento. Esse 

comportamento confirmou resultados de Facchinelli et al. (2007) que armadilhas para 

ovos não são usadas somente para oviposição, mas também como local de repouso por 

ambos os sexos desse mosquito.  

No presente estudo, as fêmeas grávidas foram fortemente atraídas por 

substratos úmidos como lama ou papel filtro úmido para oviposição. Ficou claro que 

papéis filtro secos, tratados ou não com terra diatomácea não tem atratividade, e água 

tem pouca atratividade para fêmeas grávidas oviporem.  

A oviposição não foi impedida pela presença de conídios de M. anisopliae IP 

46 no substrato, em condições de laboratório e de campo. Conídios aplicados sobre 

papel filtro obviamente não foram detectados pelos adultos de A. aegypti, bem como 

em outros estudos com M. anisopliae e B. bassiana que não foram detectados por A. 

gambiae (Mnyone et al. 2010). 

 

Suscetibilidade e mortalidade 

Adultos, tanto machos quanto fêmeas, que não foram influenciados por 

conídios nos substratos tratados, contaminaram-se e infectaram-se com IP 46 quando 

repousaram numa armadilha tratada com fungo e eventualmente disseminaram 

conídios para outros adultos quando saíram da armadilha. Disseminação de fungos 

entomopatogênicos foi mostrada para adultos de A. aegypti (García-Munguía et al. 

2011) e A. gambiae s.s. (Scholte et al. 2004b) com M. anisopliae.  

Além disso, o status nutricional de adultos pode influenciar a suscetibilidade à 

infecção fúngica. Um repasto sanguíneo recente, por exemplo, diminuiu 

temporariamente a suscetibilidade de fêmeas de A. aegypti em descanso à infecção por 

M. anisopliae (Paula et al. 2011), mas fêmeas grávidas ao procurar criadouros foram 

suscetíveis à infecção fúngica, como foi mostrado no presente estudo. 

Enquanto terra diatomácea não teve claro efeito repelente ou inseticida nos 

adultos nas condições testadas, concentrações crescentes do óleo claramente repeliram 

fêmeas grávidas nos testes poli-opcionais, e uma grande quantidade de indivíduos que 

ficou imobilizada junto ao filme de óleo sobre papel filtro posteriormente morreu. A 
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toxicidade do óleo vegetal e a virulência de IP 46, sobretudo em machos, aumentaram 

de forma proporcional com o aumento do tempo de exposição.  

 

Eclosão 

É notável que a eclosão de larvas a partir de ovos postos por fêmeas sobre 

papel filtro úmido foi estimulada quando os papéis foram tratados previamente ou não 

com IP 46, mesmo na ausência de um reservatório de água que geralmente é 

necessário para estimular a eclosão e permitir a sobrevivência e desenvolvimento das 

larvas. Entretanto, óleo-água sem conídios inibiu completamente essa eclosão sobre 

papel filtro. Como as larvas eclodiram sobre papel filtro ou outro substrato em um 

dispositivo que não dispunha de água livre, elas não se desenvolveram posteriormente 

para adultos, portanto esses indivíduos não representaram risco como futuros vetores 

da dengue.  

O tempo de incubação dos ovos postos por fêmeas sobre papéis filtro tratados 

com conídios em altas umidades determinou o desempenho ovicida de IP 46 (Luz et al. 

2007, 2008, Santos et al. 2009). O fungo não alterou a eclosão de larvas quando os 

ovos foram submersos após uma exposição máxima prévia de 3 dias em substratos a 

75% UR, comparado com ovos sobre o controle, que não tiveram contato com 

conídios.  

 A baixa eclosão de larvas observada em geral nos testes poli-opcionais, que 

não diferiu entre ovos testados em diferentes substratos, não significou que a larva 

dentro do ovo havia morrido. Os fatores que determinam a eclosão de larvas de A. 

aegypti são complexos e ainda pouco entendidos (Clements 1999). A eclosão em 

blocos ou grupos é estimulada por fatores bióticos e abióticos e garante a 

sobrevivência da população (Silva & Silva 1999). A eclosão das larvas caiu 

distintamente após 15 dias de incubação dos ovos postos sobre papel filtro com 

conídios formulados em óleo-água ou em emulsão sem conídios à UR > 98% antes da 

submersão em água (testes mono-opcionais). Conídios de IP 46 formulados em óleo 

vegetal a 1 µl/cm
2
 reduziram claramente a eclosão larval, mas a inibição de eclosão 

encontrada no presente estudo não atingiu resultados de inibição encontrados em 

outros estudos onde ovos de A. aegypti foram postos artificialmente, e não pelas 

próprias fêmeas, sobre papéis filtro e  tratados topicamente com IP 46  (Albernaz et al. 

2009). Nessas condições, uma exposição mínima de 5 dias dos ovos sobre papel filtro 

tratado com conídios de IP 46 formulados em óleo foi necessária para inibir a eclosão 
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(Albernaz et al. 2009). Um aumento da microbiota disseminada por adultos que 

desenvolveu-se sobre os substratos eventualmente dificultou o desempenho 

entomopatogênico de M. anisopliae IP 46 sobre os ovos de A. aegypti, tanto em 

condições de laboratório quanto de campo. 

 

Testes de campo 

Os testes de campo aqui reportados foram os primeiros a relatar a efetividade 

de um formulado à base de M. anisopliae contra Aedes sp. em áreas peridomiciliares. 

Nas condições testadas, fêmeas preferiram notavelmente ovipor sobre papéis filtro, um 

substrato fácil de padronizar e utilizar em laboratório, ao invés de oviporem em paletas 

de fibra vegetal comumente utilizadas nas ovitrampas. Para o monitoramento de A. 

aegypti, muitas vezes são adicionadas substâncias atraentes às ovitrampas para fêmeas 

grávidas oviporem (Funasa 2002), como infusão de gramíneas. No presente teste não 

foi adicionada infusão às ovitrampas para evitar interações dos microrganismos na 

infusão com M. anisopliae. Micélio e novos conídios desenvolveram-se na superfície 

em até 50% dos ovos, mas isso não significou que não havia fungo dentro dos ovos 

sem fungo na superfície.  

Em situação real de campo, as armadilhas não seriam trocadas a cada semana, 

portanto o óleo, não necessariamente o óleo testado e nas concentrações testadas, terá 

mais importância na proteção dos conídios. Ovos postos sobre superfícies tratadas com 

conídios de IP 46, e provavelmente fêmeas que ali ovipuseram, também foram 

contaminadas por conídios, e a maioria dos ovos foi eliminada por infecção fúngica.  

A escolha por substratos para oviposição por A. aegypti é influenciada pela 

umidade do ambiente. Fêmeas grávidas são cada vez mais atraídas para ovipor na 

superfície da água enquanto a umidade do ambiente diminui (Madeira et al. 2002).  

Nessas condições, as chances dos ovos submergirem diminuem, bem como a 

probabilidade de eclosão larval, quando ovos são postos perto, mas não 

especificamente sobre as coleções de água que estão secando. Com alta umidade e 

chuvas freqüentes, aumentam as chances de submersão dos ovos postos fora da água, 

então as fêmeas ovipõem mesmo sobre vidro seco, próximo à linha da água 

(Thirapatsakun et al. 1981). Entretanto, não foram encontrados ovos de Aedes sp. 

próximos a linha da água nas ovitrampas testadas em condições de campo, 

independentemente da estação do ano.  
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A grande atração de fêmeas grávidas por substratos úmidos e a alta 

suscetibilidade desses mosquitos à infecção por M. anisopliae IP 46, deixam acreditar 

que uma armadilha para oviposição adequadamente projetada e tratada com uma 

formulação fúngica apropriada em substrato permanentemente úmido, deve prover 

uma abordagem realística e econômica para somar ao controle já existente de um dos 

principais vetores de doenças humanas. Tais armadilhas não providenciariam somente 

uma ampla oportunidade para mosquitos adultos se infectarem e morrerem, mas 

mosquitos contaminados ou infectados deixando essas armadilhas de oviposição 

podem proporcionar meios efetivos para disseminação adicional de fungos 

entomopatogênicos para locais não tratados. 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Um criadouro simulado de fácil uso, que atrai fêmeas grávidas para oviposição 

e que não permite o desenvolvimento de larvas, é um dispositivo promissor de 

intervenção segura com micoinseticida para combate de A. aegypti. 

M. anisopliae IP 46 formulado em óleo vegetal < 1 µl/cm
2
 deverá ser aplicado 

sobre um substrato permanentemente úmido nesse dispositivo que atrai, concentra e 

elimina diferentes fases de A. aegypti (ovo, larva, adulto). 

Terra diatomácea (nas condições testadas) não é um aditivo adequado para 

micoinseticidas utilizados em uma ovitrampa.  

Novos estudos deveriam visar um aumento no efeito residual de conídios por 

óleo ou outros aditivos, em concentração não repelente para fêmeas, e um aumento da 

atratividade dos dispositivos para adultos de A. aegypti.  
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9 ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética. 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Luciana Silva Lobo, sou a pesquisadora responsável e minha 

área de atuação é controle de insetos vetores (capazes de transmitir doenças ao 

homem). 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de qualquer dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

comigo no telefone: 32096154. Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como 

participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3521-1075 ou 3521-1076.  

A pesquisa tem como objetivo a busca por métodos complementares para um 

combate integrado mais eficiente do mosquito transmissor da dengue. As ovitrampas 

serão colocadas no quintal de sua residência e retiradas por mim, não devendo ser 

manuseada pelos moradores durante os testes. Os produtos que serão aplicados nas 

armadilhas não acarretarão nenhum risco ou dano à saúde ou ao bem estar dos 

moradores. Sua participação é voluntária, sendo que não há nenhuma obrigatoriedade 

de sua parte em aceita-la e nenhum prejuízo será gerado caso se recuse a contribuir. 

Não haverá remuneração para os sujeitos da pesquisa. Os dados apresentados (nome, 

endereço, telefone, registro geral, CPF, etc) serão mantidos em total sigilo e estarão a 

sua disposição e caso queira, poderão fazer alteração nos mesmos. Os dados 

provenientes da pesquisa serão analisados e contribuirão para o desenvolvimento de 

medidas que sejam eficientes e econômicas, menos tóxica, e que causem menos danos 

ambientais comparadas a inseticidas sintéticos, para o combate do mosquito 

transmissor da dengue. 

 

 

_____________________________ 

              Luciana Silva Lobo 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA 

COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________ portador(a) do número de 

registro geral: _______________ , CPF: ___________________                      abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo “Avaliação da atratividade de 

ovitrampas tratadas com formulados de Metarhizium anisopliae para fêmeas de 

Aedes aegypti em condições de campo” como sujeito. Fui devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) pela pesquisadora Luciana Silva Lobo sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ________________________________ 

 

 

 


